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 À luz do crescente número de crises, o 45º congresso da INTA propõe-se refletir 
sobre as transformações, senão mesmo as roturas, a que estamos actualmente a 
assistir em vez de agir. Estas mudanças abrangem em particular a saúde ambiental, a 
relação habitat-trabalho, os transportes e a mobilidade activa, a construção sustentável 
e a promoção imobiliária, novas geografias territoriais e novos modos de vida. São, 
todos eles, fatores considerados necessários para a vitalidade e bem-estar de uma 
comunidade urbana.

Num contexto global de crise social, económica e ambiental, mas também de crise 
política e militar, quais são as mudanças/transições a fazer para passar da cidade 
à civitas? Estes fatores de mudança estão interligados e incidem sobre sectores 
interdependentes que devem evoluir; podem ser agrupados ou alargados de acordo 
com as circunstâncias e as especificidades de cada espaço urbano: saúde-agricultura 
alimentar, inovação-economia local-emprego, construção-desenvolvimento-habitação, 
mobilidade activa- logística urbana, etc. A agenda dos líderes e decisores locais inclui 
igualmente questões que vão para além do quadro urbano, como sejam: 

A agenda dos líderes locais inclui também questões que vão para além do quadro 
urbano :

Estes temas sobrepõem-se, reforçam-se mutuamente e abrem novas perspectivas; 
foram escolhidos como temas do congresso para proporcionar aos eleitos locais e aos 
técnicos conhecimentos relevantes sobre a natureza e a extensão das mudanças a 
serem feitas. Serão abordados simultaneamente, tanto de forma sintética como numa 
abordagem holística. 

Aguardamos com expectativa a sua presença e participação neste INTA45. 

A coordenação do INTA45 

°Da Cidade à Civitas
Cuidar da Cidade e devolvê-la
aos seus habitantes

- Como organizar os territórios para alcançar uma maior solidariedade entre eles 
e tornar a ação pública mais eficaz, especialmente no que diz respeito à saúde e 
ao bem-estar da população (incluindo o ambiente e a alimentação) : que 
visões, que instrumentos? 

- Conduzir o desenvolvimento mais centrado no seu suporte físico e nos seus 
habitantes do que em quadros administrativos ou institucionais que mostraram 
as suas limitações durante a crise : podemos ainda viver numa metrópole e 
numa cidade, sem atender à sua envolvente? 

- Organizar as interações entre territórios em torno de cadeias de solidariedade e 
complementaridades nascidas das pressões sociais ligadas às diferentes crises. 
Como podemos promover a inovação social para renovar as parcerias entre 
actores institucionais e iniciativas dos habitantes? 

- Mobilidade e território: a mudança local; os efeitos das roturas exigem uma 
redução da mobilidade motorizada. Como articular os diferentes modos de 
deslocação numa bacia de mobilidade que deve responder às necessidades 
da população dos centros, subúrbios e periferias cada vez mais distantes ?

O porquê deste congresso

CONGRESSO
DA INTA
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1º dia - Lisboa
Câmara Municipal de Lisboa 
Paços do Concelho de Lisboa, Praça do Município, Lisboa

As nossas discussões terão lugar em ambas as cidades parceiras 
da INTA45 : Lisboa e Oeiras

 A recepção dos participantes no primeiro dia terá lugar na Câmara Municipal de 
Lisboa; serão asseguradas soluções de transporte entre os hóteis do congresso e os 

locais em que este se realiza.

Lisboa, a capital mais ocidental do continente europeu, 
tem mais de 545.000 habitantes, atingindo um total de 
2,8 milhões na sua área metropolitana. 

Cidade global, alberga, nomeadamente, um grande 
porto de contentores na costa atlântica da Europa.

2º dia - Oeiras
Templo da Poesia
R. José de Azambuja Proença,  2780-257 Oeiras

Fazendo parte da área metropolitana de Lisboa, Oeiras 
é uma cidade de 172.000 habitantes e é um dos 
principais centros da economia da área metropolitana 
de Lisboa. É também um território de inovação, 
incluindo um parque científico e tecnológico - 
Taguspark.

C O N G R E S S O
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Locais do Congresso

Os participantes podem inscrever-se para uma visita técnica 
a Lisboa ou Oeiras no dia 11 de Março. 

Lista de visitas propostas na página 7
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Programa diário

Quinta-feira, 9 de Março - Paços do Concelho de Lisboa 

Fernando Nunes da Silva (Presidente da INTA, investigador do CiTUA, IST), 
Teresa Almeida (Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo), Isaltino Morais (Presidente da CM de Oeiras), 
Carlos Moedas (Presidente da CM de Lisboa).

INSCRIÇÕES E RECEÇÃO DOS PARTICIPANTES

15:00

14:00

EVENTOHORA

SESSÃO DE ABERTURA 

16:00 CONFERÊNCIA INAUGURAL -  “  A PROCURA DE NOVOS EQUILÍBRIOS 
TERRITORIAIS:  CIDADE E PERIFERIAS TENDO EM VISTA ESPAÇOS 
MAIS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS ”

Alfonso Vegara (Arquiteto e urbanista, Presidente da Fundação Metropoli em 
Madrid, anterior presidente da AIU/ISoCaRP).

16:30 CONFERÊNCIA TEMÁTICA :  “A CIDADE PÓS-COVID: OS NOVOS 
DESAFIOS DO AMBIENTE E DA MOBILIDADE URBANOS”

Francesc Ventura (Arquiteto e urbanista, fundador do gabinete « Eficiencia 
Locacional » em Barcelona, anterior diretor-geral de Arquitetura e Habitação do 
Governo da Catalunha, anterior presidente da FIHUOT).

17:15 TEMA 1: « TERRITÓRIOS E SAÚDE: BEM-ESTAR, INOVAÇÃO E AGRI-
CULTURA URBANA »

Helle Juul (Arquiteta, Arkitekt MAA, Ph.D., CEO Juul/Frost Arkitekter, Copenhaga), 
Kerri Farnsworth (Urbanista, diretor fundador, doutoranda em Engenharia do 
Território, IST), Miguel Amado (Professor do IST – Universidade de Lisboa, 
investigador do CERIS – Civil Engineering Research and Innovation for 
Sustainability).
Moderador – Representante CM de Oeiras 

18:30 DEBATE

19:00 RECEÇÃO « PORTO DE HONRA »

19:45 SAÍDA DE AUTOCARROS PARA OS HOTÉIS EM OEIRAS

ASSEMBLEIA GERAL DA INTA11:00
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Sexta-feira, 10 de Março - Templo da Poesia, Oeiras

GESTÃO URBANA MAIS INTELIGENTE, MAIS ABERTA E PARTICIPATIVA 

09:45

09:00

EVENTOHORA

TEMA 2: “PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA ERA 
DIGITAL PARA UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL E COESA”

10:30 DEBATE

11:15 “VIVER EM CIDADES E METRÓPOLES :  QUE FUTURO ?”

Henk Bouwman (Arquiteto e urbanista, Secretário geral da METREX – Network of 
European Metropolitan Regions and Areas). 

11:45 TEMA 3: “HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL: REGENERAÇÃO URBANA, 
SOBRIEDADE E POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL 
ACESSÍVEIS”

Christophe Lamontre (Arquitecto e urbanista, anterior gestor de ativos e diretor 
de gestão de projetos na RATP), Filipa Roseta (Vereadora da Câmara Municipal de 
Lisboa para a Habitação), Joana Baptista (Vereadora da Câmara Municipal de 
Oeiras).
Moderador – Eduarda da Silva Costa (Professora e investigadora no IGOT – 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território - Universidade de Lisboa)

12:30 DEBATE

13:00 ALMOÇO NO LOCAL

Hans Christian Christiansen (Assessor Sénior, Smart City Lab, Município de 
Copenhaga)

Robert Olivier (Cientista político e presidente da Fundação Jacques Cartier Centre, 
Montreal, Canadá), Diana Alejandra Rodríguez (Directora del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá), 
Michel Sudarskis (Ex-secretário geral da INTA).

Moderador – Jorge Gonçalves (Professor do IST – Universidade de Lisboa, 
investigador do CITUA – Centro de Inovação em Território, Planeamento Urbano e 
Arquitetura, IST).

11:00 PAUSA PARA CAFÉ

“A CIDADE E A ÁGUA: OS DESAFIOS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS”

João Pedro Costa (Professor da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, anterior 
vereador da CM de Lisboa, arquiteto e urbanista).

14:30
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Sexta-feira, 10 de Março (Parte 2)

PAUSA PARA CAFÉ

17:00

16:30

EVENTOHORA

MESA REDONDA: “GESTÃO DE CRISES E PROJETOS URBANOS: 
OUTRA POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTARIDADE?” 

Fernando Nunes da Silva (Presidente da INTA, CiTUA/IST), José António 
Lameiras (Engenheiro e Urbanista, Presidente da APU – Associação Portuguesa de 
Urbanistas), Teresa Heitor (Professora do IST e Presidente do CiTUA), 
representante da CM de Lisboa, Isaltino Morais (Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras).

20:00 JANTAR DO CONGRESSO

Adega do Palácio do Marquês de Pombal, Oeiras 

Maurice Charrier (anterior presidente da INTA, anterior presidente da Câmara de 
Vaulx-en-Velin e anterior vice-presidente do Grand Lyon responsável pelo 
Urbanismo e Política de Ordenamento do Território), Didier Drummond 
(Arquiteto e urbanista), Sabina Mujkic (Investigadora no Instituto de Planeamento 
Urbano da República da Eslovénia), Joana Almeida (Vereadora da Câmara 
Municipal de Lisboa para o Urbanismo)

18:00 SESSÃO DE ENCERRAMENTO

Moderador – Michel Sudarskis (Anterior secretário geral da INTA) / Jakub Mazur 
(Presidente da METREX – Network of European Metropolitan Regions and Areas)

16:15 DEBATE

15:15 TEMA 4 – “A CIDADE E A ÁGUA: MARGENS, COSTAS, CORREDORES 
AZUIS E VERDES” 

Isabel Loupa Ramos (Professora do IST – Universidade de Lisboa, investigadora 
do CITUA – Centro de Inovação em Território, Planeamento Urbano e Arquitetura, 
IST), Rita Justesen (Diretora de Planeamento e Sustentabilidade, Cidade e Porto 
de Copenhaga), Myriam Arabian (Coordenadora Geral do Organismo Operador 
do Serviço de Limpeza do Município de Puebla e Encarregada de Despacho da 
Secretaria do Meio Ambiente), Carlos Correia (Presidente do Conselho de 
Administração do Porto de Lisboa).

Moderador – Paulo Pardelha (Arquiteto e urbanista, Director do Departamento 
de Planeamento Urbano da CM de Lisboa)
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Taking care of the City and giving it back to its inhabitants
From City to Civitas

About INTA

For 46 years, INTA has organised a wide range of urban actions in France and abroad - 
international congresses, on-site interventions by multidisciplinary teams of peers, 
training courses and publications - at different scales of territory and governance, 
allowing for a multiplication of points of view and proposals for action at various 
time-scales.

This 45th congress is part of the series of activities that allowed us to address, in a 
prospective and operational approach, issues that are priorities for public 
decision-makers and inhabitants today such as health, well-being, food, affordable 
housing, spatial planning, active mobility, climate and renewable energies, 
metropolitan and rural territories, partnerships between actors and territories.

For more information on INTA and its work, 
visit inta-aivn.org
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Sobre a INTA

Criada em 1976, a INTA é uma associação sem 
fins lucrativos, nascida da vontade de uma 
centena de urbanistas, líderes políticos e 
económicos que formaram o movimento 
internacional de novas cidades (AIVN).
 
Actores públicos e privados, estes líderes 
queriam ter ferramentas eficazes para facilitar a 
troca de experiências e a transferência de 
conhecimento operacional, numa altura em que 
estavam a ser desenvolvidas políticas urbanas 
diferenciadas para satisfazer as necessidades de 
infraestruturas, habitação e emprego do que 
viriam a ser os "Trinta Anos Gloriosos" do 
crescimento Europeu.

Durante 46 anos, a INTA organizou uma vasta gama de acções urbanas 
em França e no estrangeiro - congressos internacionais, intervenções no 
local por equipas multidisciplinares de pares, cursos de formação e 
publicações - em diferentes escalas de território e de governação, 
permitindo uma multiplicação de pontos de vista e de propostas de acção 
em diferentes escalas de tempo.

Este 45º congresso faz parte da série de actividades que nos permitiram 
abordar, numa abordagem prospectiva e operacional, questões que são 
prioritárias para os decisores públicos e habitantes de hoje, tais como 
saúde, bem-estar, alimentação, habitação acessível, ordenamento do 
território, mobilidade activa, clima e energias renováveis, territórios 
metropolitanos e rurais, parcerias entre actores e territórios.

Para mais informações sobre a INTA e o seu trabalho, 
visite inta-aivn.org (em inglês e francês)

Sábado, 11 de março  - Visitas de estudo

VISITAS DE ESTUDO ALTERNATIVAS (REGISTO PRÉVIO)09:30

EVENTOHORA

1. Zona ribeirinha de Lisboa e bairro do Parque das Nações

2. Eixo pedonal e de bicicleta no parque do Jamor, zonas residenciais 
municipais em Politeira (Barcarena) e habitação para jovens em Oeiras.

3. Passeio de barco no Tejo com visita ao porto de Lisboa.

12:30 FIM DAS VISITAS DE ESTUDO
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About INTA

For 46 years, INTA has organised a wide range of urban actions in France and abroad - 
international congresses, on-site interventions by multidisciplinary teams of peers, 
training courses and publications - at different scales of territory and governance, 
allowing for a multiplication of points of view and proposals for action at various 
time-scales.

This 45th congress is part of the series of activities that allowed us to address, in a 
prospective and operational approach, issues that are priorities for public 
decision-makers and inhabitants today such as health, well-being, food, affordable 
housing, spatial planning, active mobility, climate and renewable energies, 
metropolitan and rural territories, partnerships between actors and territories.

For more information on INTA and its work, 
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Oradores

Carlos Correia 
Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico na área de especialização de 
Transportes e Planeamento Territorial, tem 30 anos de experiência profissional em 
mobilidade e no sector dos transportes, nomeadamente no planeamento estratégico do 
sistema de transportes, incluindo os vários estudos e projetos técnicos, económicos e 
financeiros, de mercado e de engenharia. Desde 1997 assumiu posições de gestão em 
entidades do Estado responsáveis pelo planeamento e gestão de sistemas de transporte, 
participando e coordenando vários projectos, envolvendo a prestação de serviços de 
consultoria técnica e a execução de estudos técnicos, financeiros e económicos de apoio à 
decisão.Com uma longa experiência no desempenho de funções públicas, quer na consultoria 

técnica de membros do Governo para apoio à decisão e execução de políticas de transportes e na gestão empresarial das 
empresas tuteladas pelo Estado no sector dos transportes, quer no desempenho de funções de gestão resultantes de ter 
sido presidente da AMTL - Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa e no IMTT, I.P. - Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes Terrestres. No desempenho de vários cargos públicos coordenou e assegurou a representação nacional 
em vários grupos de trabalho, conselhos consultivos, comissões de acompanhamento e intervenções públicas em 
seminários, palestras, encontros e convenções nacionais e internacionais.
Em 26 de Outubro de 2022 foi nomeado Presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa (APL - 
Administração do Porto de Lisboa) e da Autoridade Portuária de Setúbal e Sesimbra (APSS - Administração dos Portos de 
Setúbal e Sesimbra), cargos que desempenha atualmente.

Rui Alexandre
Rui Alexandre trabalha na Autoridade Portuária de Lisboa desde 1991, onde tem 
desenvolvido vários projetos para a frente ribeirinha de Lisboa. Atualmente é Chefe 
da Divisão de Gestão Territorial. 
Foi bolseiro da Universidade Estatal de Jacksonville em Jacksonville, Alabama, EUA, e é 
licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitectura - Universidade Técnica de 
Lisboa e pós-graduado em Gestão do Território pela Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas - Universidade Nova de Lisboa. 

Rui Alexandre foi membro do Conselho Nacional de Admissão da Ordem dos Arquitetos 
(2004/2007), Presidente do Conselho Regional de Admissão da Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitetos 
(2007/2009) e Presidente da Direção Regional Sul da Ordem dos Arquitetos (2010/16).
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Joana Almeida
Joana Castro e Almeida é vereadora na Câmara Municipal de Lisboa desde setembro de 
2021, responsável pelos pelouros de Urbanismo, Sistemas de Informação e Cidade 
Inteligente, e Transparência e Prevenção da Corrupção. Licenciou-se em Engenharia do 
Território pelo IST, Universidade de Lisboa, em 1997, e tem um mestrado em Planeamento 
Regional e Urbano (2004) da então Universidade Técnica de Lisboa. Tem ainda uma 
Pós-Graduação em Mediação e Meios Alternativos de Gestão e Resolução de Conflitos em 
2011, na Universidade Nova de Lisboa. Obteve o doutoramento em Engenharia do 
Território no IST em 2013. 
Começou a lecionar no IST em 2001, onde é Professora Assistente desde 2013. É membro 

investigador do CiTUA - Centro para a Inovação no Território, Urbanismo e Arquitectura. Recebeu uma distinção no 
Concurso de Apoio ao Desenvolvimento de Ideias Inovadoras do IST (TecInnov) em 2018. 
Tem participado em vários projetos de investigação e prestação de serviços nos seguintes domínios: planeamento 
territorial; fiscalidade urbana; planeamento urbano; gestão e avaliação de projetos imobiliários; governação urbana 
e metropolitana; abordagens colaborativas à gestão de conflitos; instrumentos de participação pública; 
acompanhamento sócio urbanístico e turístico; dinâmicas de transformação de bairros históricos; regulação do 
alojamento local em Lisboa e outras cidades europeias. É a autora e coautora de vários artigos e capítulos de livros.
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Henk Bouwman 
Henk Bouwman é Secretário-geral da METREX, a Rede das Regiões e Áreas 
Metropolitanas Europeias, com 56 membros de toda a Europa. 
Desde a sua nomeação, em 2016, tem vindo a construir a rede e tem sido fundamental no 
desenvolvimento de novos grupos e portais de foco METREX para o alargamento da rede. 
A dimensão metropolitana é o fio condutor comum no seu trabalho. Atualmente está a 
coordenar o trabalho sobre a Visão Metropolitana METREX para a Europa 2050 para 
reforçar o papel das regiões e áreas metropolitanas em toda a Europa. Henk Bouwman é 
formado na Universidade de Tecnologia de Delft e tem um mestrado em Arquitectura e 
Urbanismo, tendo ocupado diversos cargos académicos.

Maurice Charrier
Maurice Charrier é Presidente Honorário da Câmara de Vaulx en Velin (França), 
Vice-Presidente Honorário de Grand Lyon (Metróple), onde foi responsável pelo 
planeamento regional, requalificação urbana, do desenvolvimento social urbano e das 
políticas de coesão social.  Como tal, foi membro do National Council of Cities e onde foi 
seu vice-presidente.  Ex-Presidente da INTA. Militante no Movimento de Educação Popular.

Joana Baptista
Joana Baptista é licenciada em Direito pela Universidade Lusíada, tem uma 
Pós-graduação em Direito Municipal, Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito 
(2005) e um MBA no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (2008). Em 2021 foi eleita 
vereadora para a Câmara Municipal de Oeiras, sendo responsável pelas seguintes áreas: 
Obras Públicas, Ambiente e Qualidade de Vida, Mobilidade e Transportes, Proteção Civil 
Municipal. Foi ainda nomeada para a direção dos Serviços Intermunicipais de Água e 
Saneamento de Oeiras e Amadora. Durante o período de 2017 a 2021 foi eleita vereadora 
da Câmara Municipal de Oeiras. De 2011 a 2017 foi Chefe de Divisão no Departamento de 
Polícia Municipal e Protecção Civil Municipal da Câmara Municipal de Oeiras. De 2008 a 

2011 trabalhou como Coordenadora da Polícia Municipal e dos Departamentos Municipais de Protecção Civil 
(Câmara Municipal de Oeiras). Adicionalmente, desde 2006 a 2008, trabalhou como Jurista no Gabinete de 
Contencioso e Apoio Jurídico do Município de Oeiras.
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Miguel Amado
Miguel Amado é professor no Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade de 
Lisboa, onde leciona no Estúdio de Design e foi anterior coordenador do curso de 
mestrado em Arquitectura. É também responsável pelo GEOTPU.LAB - Laboratório de 
Estudos do Território, Planeamento Urbano, Arquitectura e Ambiente.
Miguel Amado é licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da então 
Universidade Técnica de Lisboa, Mestre em Ordenamento do Território e Planeamento 
Ambiental e Doutorado em Engenharia do Ambiente pela Universidade Nova de Lisboa. 
A sua investigação no CERIS - Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability, 
centra-se na transformação da Cidade; Habitação Adaptativa como modelo de Habitat 

Sustentável; metodologias de regeneração de áreas urbanas informais em países em desenvolvimento. É titular de 
uma patente - Muralha Técnica. O seu trabalho inclui também linhas de investigação da relação do urbanismo com 
a saúde; energias renováveis e a construção de edifícios altos em madeira; e turismo sustentável. Tem mais de 100 
publicações (livros e artigos) e tem projetos em mais de 10 países diferentes.
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Didier Drummond 
Arquiteto e urbanista. Aprendeu o seu ofício no Brasil com Oscar Niemeyer e nas favelas do Rio 
de Janeiro. Desde 1997 lecionou arquitetura e planeamento urbano na École d'Architecture de 
Paris la Seine e na Académie Libanaise des Beaux-Arts. Foi nomeado como consultor especial 
para o desenvolvimento urbano em França e foi membro de vários júris internacionais de 
Arquitetura e Planeamento Urbano. É autor de numerosos projetos de espaços públicos, 
habitação e equipamentos públicos, tais como a renovação da zona pedonal 
Montorgueil/Saint-Denis em Paris; Espaços públicos centrais e jardim em Beirute; Renovação do 
Estádio Pierre de Coubertin em Paris - Evry Stadium; Towers Housing em HANOI e JAKARTA; 
Cidade Nova CIPUTRA; Renovação da sede da Câmara de Comércio de Paris;  Projeto de 

renovação da loja TIFFANY Flagship em Nova Iorque - 5ª Avenida; RATP - RER Centro de Comando e Vigilância da Linha A em 
Vincennes. As suas publicações “Arquitetos das Favelas” foi objeto do prémoi Distinções Dunod Edition em 2001. Foi 
nomeado para o " Palmares National de la Rehabilitation " em França e em 1985 foi-lhe atribuído o prémio do Comité 
Nacional para o reconhecimento da inovação em mobiliário. Em 2018, recebeu o Geste d'Or - Arquitectura e Design Urbano.

Kerri Farnsworth  
Kerri Farnsworth é fundadora e diretora do grupo de consultores “360º Cityshapers”, que 
envolve urbanistas e designers urbanos em cidades e áreas metropolitanas de todo o 
mundo. Trabalhou inicialmente numa empresa privada internacional de investimento e 
desenvolvimento imobiliário, mas mudou a orientação da sua carreira para se concentrar no 
desenvolvimento e regeneração urbana.  Desde então para cá, trabalhou tanto no sector 
público como privado na Europa, SE Ásia, América Central e do Sul e Médio Oriente, e 
tornou-se consultora independente em 2010.  Tem uma licenciatura em Ciências Ambientais e 
um mestrado internacional em Urban Planning & Design na Universidade de Manchester. É 
atualmente aluna de doutoramento no IST-Universidade de Lisboa, investigando o impacto da 

COVID-19 no planeamento urbano estratégico para a saúde e bem-estar dos cidadãos.  É também Gestora de Projetos 
(APM) qualificada e tem um Diploma de Pós-Graduação em Comunicação Estratégica e Marketing (CIM). 
Kerri Farnsworth é igualmente membro do Conselho de Administração da INTA, membro RIBA, Reino Unido, Design 
Reviewer e membro do Conselho Editorial da ThinkHouse, um portal online para a investigação e inovação no domínio da 
habitação.  Foi a principal avaliadora do Prémio Cidade Europeia do Ano de 2010-2019.

João Pedro Costa 
Arquitecto, doutorado em Urbanismo e professor na Faculdade de Arquitectura da 
Universidade de Lisboa, onde coordena o programa de doutoramento em Urbanismo e o 3º 
ano do mestrado em arquitectura. É atualmente o presidente do CIAUD - Centro de 
Investigação de Arquitectura, Urbanismo e Design. Desenvolve investigação sobre a adaptação 
às alterações climáticas e sobre urbanismo e ordenamento do território em Portugal. Trabalha 
regularmente em projetos de extensão universitária, estando presentemente a coordenar a 
elaboração de cinco planos urbanos municipais em Timor-Leste. Foi chefe de gabinete do 
Ministro do Planeamento no XV Governo Constitucional e vereador na Câmara Municipal de 
Lisboa.
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Hans Christian Christiansen
Hans Christian Christiansen tem mais de 15 anos de experiência nas áreas da cooperação 
transeuropeia e em processos envolvendo múltiplos atores. Possui mais de 10 anos de 
experiência na gestão de consórcios de projectos de grande envergadura, com ampla 
experiência relacionada com aspetos fiscais e financeiros de projetos cofinanciados pela EU, 
e com o planeamento e gestão de projetos transeuropeus. 
Tem sido principal responsável pelo processo de conceção, aplicação e gestão de uma vasta 
gama de projetos cofinanciados na Administração Técnica e Ambiental na cidade de 
Copenhaga, nomeadamente de consórcios de cooperação europeus, com financiamentos 
europeus e nacionais. Gestor de projetos administrativos para vários projetos cofinanciados 

no Horizonte 2020 na área da Mobilidade, Economia Circular, e Cidade Inteligente. Atualmente é Conselheiro Sénior do 
Smart City Lab no município de Copenhaga.
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Rita Justesen 
Rita Justesen é Directora de Planeamento e Vida Urbana na Cidade de Copenhaga e no 
desenvolvimento do seu porto. 
As instituições públicas estão a levar a cabo o desenvolvimento de novas áreas urbanas na 
cidade de Copenhaga com mais de 10 mil milhões de metros quadrados de área útil. Tem 
a responsabilidade global pela renovação de antigas zonas industriais portuárias em zonas 
densas, programação de novos bairros residenciais com sistemas de transportes públicos 
de elevada performance. De entre os novos bairros destaca-se o projeto Nordhavn, que 
teve início em 2008, e para onde se preveem 40.000 habitantes e o mesmo número de 
postos de trabalho. 
Rita Justesen é Arquiteta/Consultora Chefe na Cidade de Copenhaga há quase 20 anos, 

tendo sido responsável por muitos dos maiores projetos de transformação na área de Copenhaga e especialmente 
na orla marítima do porto. É a autora vários artigos sobre o desenvolvimento de Copenhaga e dá frequentemente 
palestras sobre o desenvolvimento e a nova arquitetura de Copenhaga. Rita Justesen licenciou-se em 1985 na Royal 
Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture.

Helle Juul
Helle Juul é arquitecta e tem um doutoramento na mesma área. É sócia fundadora do 
gabinete Juul Frost Architects e Vice-presidente da INTA. Helle Juul é consultora e 
colaboradora nas principais cidades e instituições universitárias escandinavas. É responsável 
por grandes projetos estratégicos de desenvolvimento urbano, bem como por projetos 
estratégicos de desenvolvimento de campus universitários, sendo conhecida pelos seus 
projetos de investigação aplicada e estratégica, incluindo "O espaço urbano como catalisador 
da mudança" e "O campus do futuro". Atualmente, desenvolveu uma nova recomendação 
para promover a segurança nos espaços urbanos para o Conselho Dinamarquês de 
Prevenção do Crime. Com o projeto de investigação interdisciplinar 'The Urban Health 

Culture of The Future', desenvolveu novas metodologias e ferramentas para assegurar uma melhor ligação entre saúde 
urbana e planeamento, tendo como objetivo criar uma mentalidade urbana sobre saúde e integrar a saúde na forma 
como desenvolvemos as nossas cidades e bairros.

Jorge Goncalves
Jorge Gonçalves é doutorado em Geografia e Gestão do Território e é professor no 
Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa. É atualmente responsável por 
disciplinas como a Geografia Humana, Planeamento Estratégico do Território e Governação 
Urbana. É professor visitante na Universidade de Oviedo para as áreas de planeamento 
urbano e riscos no contexto de um Mestrado Conjunto Erasmus Mundus em Saúde Pública 
em Catástrofes. Foi coordenador, até 2021, do Mestrado Conjunto em Ordenamento do 
Território e Urbanismo, que associou 3 escolas da Universidade de Lisboa. 
Pertence à direcção do CiTUA e coordena o Laboratório de Justiça Espacial. Até 2022 foi 
coordenador principal do projeto de investigação MetroGov3C: Governação na Área 
Metropolitana de Lisboa num contexto de Conflito, Competição e Cooperação. Publicou 

vários artigos em revistas científicas e livros relacionados com os temas da governação urbana e metropolitana, 
participação pública, planeamento estratégico.

Christophe Lamontre 
Licenciado em Arquitetura, trabalhou desde 2000 na gestão de operações de 
construção, avaliação imobiliária e desenvolvimento urbano na RATP (Paris) e em 
terrenos de terceiros, permitindo a reestruturação imobiliária para acomodar o 
crescimento industrial da RATP. Tem uma experiência significativa na conceção, 
concretização e gestão deste tipo de projetos, onde se iniciou na E.D.F (Empresa Francesa 
de Electricidade), entre 1992 a 2000. É gestor de vários projetos imobiliários/industriais.
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Isabel Loupa Ramos 
É licenciada em Arquitetura Paisagista, tem um mestrado em Geografia Humana e um 
doutoramento em Engenharia Ambiental. É professora no Instituto Superior Técnico, 
Universidade de Lisboa, onde ensina cursos no domínio da paisagem e do planeamento 
urbano, ecologia da paisagem e soluções baseadas na natureza. É professora convidada na 
Universidade de Gand. Anteriormente, esteve envolvida na investigação sobre inundações em 
meio urbano e gestão de bacias hidrográficas (programa europeu Euroflood) no Centro 
Nacional de Informação Geográfica (CNIG) e mais tarde na investigação europeia sobre a 
valorização dos rios urbanos - URBEM e RIPROCITY. Os seus principais interesses de 
investigação estão centrados na ligação entre processos culturais e naturais, utilizando 

cenários de desenvolvimento e abordagens transdisciplinares. Desenvolve as suas actividades de investigação no CiTUA 
na linha temática "Paisagem como um sistema sócio ecológico". Atualmente está envolvida em projetos que exploram 
sinergias urbano-rurais (ROBUST), valorizando a biodiversidade nos instrumentos de planeamento (BIOVALUE), com base 
em serviços dos ecossistema e planeamento de infraestruturas verdes. É representante eleita do European Chapter of 
Landscape Ecology (IALE-Europe) e vice-presidente do Observatório da Paisagem da Charneca.

Sabina Mujkic 
Sabina Mujkić, é planeadora urbana e territorial e investigadora no Instituto de 
Planeamento Urbano da República da Eslovénia desde 2003. Tem formação na 
Universidade de Liubliana e doutoramento no campo da arquitetura na sua Faculdade de 
Arquitetura. Possui ainda um Mestrado em Planeamento Urbano e Territorial.  Trabalha 
em vários projetos internacionais e nacionais de investigação e desenvolvimento como 
líder e membro das equipas interdisciplinares e multidisciplinares. Os seus conhecimentos 
e interesses profissionais incluem planeamento estratégico urbano sustentável e 
participativo, planeamento abrangente, e abordagem urbana inovadora, ambiente urbano 
regenerativo, cidade circular, cidades inteligentes e de bem-estar. É professora visitante e 
membro do júri do concurso internacional de arquitetura e urbanismo para estudantes de 

mestrado, tem participado como membro do conselho científico de várias conferências internacionais.
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Fernando Nunes da Silva  
Fernando Nunes da Silva é Professor Catedrático de Urbanismo (aposentado) e 
investigador do Centro de Inovação em Território, Urbanismo e Arquitectura (CiTUA) no 
Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa. Licenciado em Engenharia Civil (IST, 
1980), pós-graduado em Planeamento Regional e Urbano (UTL) e em Planeamento de 
Transportes (EPFL, 1983), doutorado em Engenharia Civil (1992) e agregado em Planeamento 
Urbano e Transportes (2000), pelo IST. É presidente da Association Internationale pour le 
Développement Urbain (INTA) e vice-presidente da Red Universitaria Ibero-americana de 
Territorio y Movilidad (RUITEM). Foi vereador da CM de Lisboa com o pelouro das Obras 
Municipais (2009/11) e da Mobilidade e Transportes (2009/13),e foi membro fundador da 

Associação Portuguesa de Urbanistas. Tem sido consultor em vários municípios e entidades governamentais no país e no 
estrangeiro, onde também tem desenvolvido actividade docente universitária, nomeadamente na Suíça, França, 
Espanha, norte de África, Angola, Colômbia, Peru, Irão, China e Brasil. 

Eduarda Marques da Costa
Professora associada no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade 
de Lisboa e investigadora no Centro de Estudos Geográficos, onde é coordenadora do Grupo 
de Investigação em Modelação e Planeamento Territorial. As suas áreas de interesse são: 
Planeamento Regional, Urbano e Local, Cidades Saudáveis, Política de Coesão e Avaliação de 
Políticas Públicas. Tem participado num grande número de projetos de investigação (30 
internacionais e 22 nacionais) e estudos de consultoria (cerca de 30 projetos), nomeadamente na 
DG Regio da EU. Participou ou participa em vários conselhos de avaliação de programas públicos, 
como sejam: Portugal 2007-13; Conselho de Sonorização do programa ESPON; Portugal 2016-22; 
especialista do URBACT III para "Saúde" e programa de "Apoio às autoridades locais e outros 

intervenientes na conceção e execução de políticas integradas e participativas"; Portugal 2020-21; Academia de Finlândia e 
da Agência Nacional Italiana de Avaliação das Universidades e Institutos de Investigação; e atualmente intervém nas Bolsas 
de Pós-Graduação da Fundação LaCaixa e do Conselho de Investigação da Pontificia Universidad Católica del Perú. É 
membro da Direcção da Associação Internacional de Urbanismo e Ambiente e da Rede de Política de Coesão - RSA.
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Paulo Pardelha
Paulo Pardelha é licenciado em Arquitectura (1997). De 1999 a 2002 foi professor assistente 
no 5º ano do Curso de Arquitectura da Universidade Lusófona, e tutor no Mestrado em 
Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território (MUSOT) na Universidade Nova de 
Lisboa no âmbito do Projecto em Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território em 
2016/2017, 2018/2019 e 2020/2021.
Foi eleito na Assembleia de Delegados da Ordem dos Arquitetos, como representante de 
Lisboa e Vale do Tejo, para o mandato 2020-2022. Foi Diretor do Departamento de 
Urbanismo da Câmara Municipal de Almada, entre 2008 e 2022. Atualmente é Diretor do 
Departamento de Planeamento Urbano da Câmara Municipal de Lisboa.

Robert Olivier
Robert Olivier é presidente da Fundação Centro Jacques Cartier e Director Executivo da 
Grupo Apero, especializado em planeamento estratégico para o sector dos transportes. Atua 
também como consultor para várias empresas e como consultor estratégico de negócios-EUROPE 
como dinamizador de planeamento estratégico para start-ups e empresas. Atualmente é parceiro 
com o Centre Hospitalier Universitaire de Montréal com a função de representar os doentes na 
revisão dos processos médicos. Desde 2008, até recentemente, foi professor visitante no 
Conservatoire National des Arts et Métiers em Paris/Lyon e diretor científico da empresa indiana 
Global Mass Transit. Desde 2005 tem estado envolvido no desenvolvimento e gestão de projectos 
no sector da habitação, quer como vice-presidente da Société d'Habitation et de Développement 

de Montréal quer como presidente da Habitação Empreendimentos no Canadá e nos Estados Unidos. De 2006 a 2011 foi 
vice-presidente de Planeamento e Inovações na Agence Métropolitaine de Transport e responsável pela atualização do plano 
de desenvolvimento estratégico para a região de Montréal. Foi Presidente da Associação Canadiana de Tráfego Urbano 
(2004/6) e vice-presidente da Associação Internacional de Transportes Públicos (2009/11). Atualmente faz parte de várias 
direções de associações nacionais e internacionais neste domínio. 
Robert Olivier leciona e publica sobre transportes, design urbano e planeamento estratégico. Recebeu a medalha do Centro 
Jacques Cartier, que homenageia indivíduos que tenham contribuído para o desenvolvimento da ciência e dos intercâmbios 
entre o Canadá e a França, e foi galardoado com o Prémio William G. Ross de 2019, do Canadian Urban Transit Association, 
em reconhecimento da sua vida profissional.

Diana Alejandra Rodríguez 
Diana Alejandra Rodríguez Cortés é licenciada em Relações Internacionais com ênfase em 
Governo e Gestão Pública, e está a concluir um mestrado em Planeamento Regional Urbano 
na Universidade Nacional da Colômbia. Tem sido representante da cidade de Kennedy 
(Bogotá) e Conselheira do município de Bogotá. Conselheira do Governo Nacional no 
Departamento de Cundinamarca e na cidade de Bogotá. Atualmente é Diretora do 
Departamento Administrativo do Espaço Público em Bogotá D.C.
Com a INTA participou em diferentes eventos internacionais sobre questões de urbanismo e 
desenvolvimento territorial, nomeadamente em Puebla, México; Lisboa e Malmö, Suécia. Do 
mesmo modo, contribuiu para a preparação de relatórios para a Terceira Cimeira das Nações 

Unidas Habitat III (Quito, 2016) e em sessões de trabalho sobre infraestruturas e alterações climáticas na cimeira T20 
(Buenos Aires, 2018).
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Filipa Roseta 
Filipa Roseta é arquiteta e professora universitária, integrando o Executivo da Câmara 
Municipal de Lisboa pela Coligação “Novos Tempos”, como vereadora da Habitação e 
Obras Municipais. Foi deputada na Assembleia da República na XIV legislatura, entre 2019 
e 2021, e vereadora da Gestão Urbanística, Planeamento e Reabilitação Urbana da Câmara 
Municipal de Cascais (2017-2019). Licenciada em Arquitetura pela Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Lisboa (FA/UL, 1996), com o Prémio de Honra para o Aluno 
com Melhor Classificação, é mestre em Cultura Arquitetónica Contemporânea (FA/UL - 
2001) e doutorada em Arquitetura pela Royal College of Art, Londres (2009), tendo obtido 
a Agregação em Arquitetura na FA/UL em 2022. 
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Michel Sudarskis
Michel Sudarskis iniciou a sua carreira na Unidade de Política Regional do Ministério 
das Finanças, responsável pela política económica regional da Região de Paris. 
Seguidamente mudou-se para Milão, Itália, para o Instituto Internacional de Gestão de 
Tecnologia (IIMT) como chefe adjunto do Departamento de Transferência de Tecnologia 
Urbana. Durante mais de dez anos geriu os programas civis de cooperação em matéria 
científica, ambiental e de desafios da sociedade moderna (CCMS) na OTAN em Bruxelas. 
Como Secretário-Geral da Associação Internacional de Desenvolvimento Urbano (INTA) foi 
responsável pelo desenvolvimento dos programas de intercâmbio e transferência de 

conhecimento nos muitos campos do desenvolvimento urbano: cidades novas, renovação urbana, estratégias de 
mobilidade, clusters metropolitanos, criatividade e inovação urbana, habitação e serviços urbanos, urbanismo 
sustentável, renovação de centros históricos, turismo e lazer como alavancas para o desenvolvimento e integração 
urbana, etc. Michel Sudarskis estudou Economia, e Ciências Políticas em Lyon e em Paris, é doutorado em Ciências 
Políticas e tem um mestrado em Economia Internacional, tendo recebido numerosos prémios académicos em 
estatística e economia.

Francesc Ventura 
Arquitecto da Universidade Politécnica da Catalunha (UPC), especializado em 
Planeamento Urbano. Doutorado em Engenharia do Território pelo Instituto Superior 
Técnico da Universidade de Lisboa. Fez estudos adicionais na Faculdade de Economia da 
Universidade de Barcelona, na ESADE e IESE, sobre funções de gestão na administração 
pública. Foi presidente da IFHP e fundador do escritório de consultores em planeamento e 
arquitetura "Eficiencia Locacional" de Barcelona. 
Ao longo da sua carreira profissional desempenhou, entre outros cargos no sector público 
e institucional, os seguintes: Director Geral de Arquitectura e Habitação da Generalitat de 
Catalunya.  Presidente do Comité Executivo e Director Geral da Autoridade Metropolitana 

de Transportes (ATM) de Barcelona. Membro do Conselho de Administração da Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. Director da Autoridade Portuária de Barcelona, entre outros cargos.

Alfonso Vegara
Alfonso Vegara tem um doutoramento em Planeamento Municipal e Regional; 
licenciaturas em Arquitectura, Economia e Sociologia. Foi Presidente da ISOCARP - 
International Society of City and Regional Planners – com membros em mais de 70 
países. É bolseiro e administrador das Bolsas Eisenhower e foi nomeado Cônsul Geral 
Honorário de Singapura em Madrid (desde 2005). É professor de Urbanismo na Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad de Navarra, e na Universidade 
CEU San Pablo. Foi também professor visitante na Escola de Design da Universidade da 
Pensilvânia e Conselheiro da ETH Zurich Polytechnic.

As suas ideias e projetos foram divulgados através de mais de 30 livros e Conferências Internacionais na Europa, 
Estados Unidos, América Latina, Ásia, Austrália e África. Os seus projetos foram premiados pelas Nações Unidas, 
União Europeia, Conselho Europeu de Urbanistas, Associações de Arquitectos, Associações Empresariais, Cidades e 
Governos Nacionais. O seu foco de trabalho é promover os valores estratégicos das cidades e as suas oportunidades 
futuras num mundo complexo e interdependente. As suas ideias e os seus projetos são apresentados nos vários 
livros que escreveu, nomeadamente, "Territorios Inteligentes" e, recentemente, "Supercities. The Intelligence of 
Territory"; este último recebeu o Prémio Gerd Albers da ISoCaRP para o melhor livro em 2016.

C O N G R E S S O
D A I N TA

45 °
Cuidar da Cidade e devolvê-la aos seus habitantes
Da Cidade à Civitas

INTA 45 CONGRESSO -  PROGRAMA COMPLETO



2

I N TA 4 5  A P O I O S

R E G I S T E - S E  O N L I N E
inta45-cidade-a-civitas.eventbrite.fr


