SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
Secção de Ordenamento do Território e Ecologia
Relatório de Actividades de 2012
A Secção teve 3 reuniões regulares, realizadas em 11 de Janeiro, 6 de Junho e 27 de
Novembro. Na reunião de 11 de Janeiro teve lugar a eleição da Mesa da Secção para o ano de
2012, a qual passou a ser constituída por: Presidente – Silvino Pompeu dos Santos, VicePresidente – Sérgio Claudino e Secretário – Luís Baltazar.
Em 17 de Janeiro teve lugar uma Conferência proferida pelo Prof. Luciano Lourenço, da
Universidade de Coimbra, intitulada: "Os incêndios florestais, a alteração da floresta
portuguesa e a degradação da paisagem", a qual teve a presença de cerca de 3 dezenas de
participantes.
Em 28 de Março e 4 de Abril tiveram lugar duas Conferências proferidas pelo Presidente da
Secção, Eng.º Silvino Pompeu dos Santos intituladas, respectivamente: "Contributos para a
Melhoria do Sistema de Mobilidade e do Ordenamento do Território da Cidade de Lisboa”,
Parte 1 e Parte 2, nas quais foram apresentadas propostas para cerca de dezena e meia de
locais da cidade, as quais decorreram bastante bem, ambas com de cerca de 4 dezenas de
participantes.
Em 11 de Abril, durante a tarde, teve lugar o Seminário Internacional ”Biogeografia Moderna, a
contribuição da Genética” organizado conjuntamente pela Secção e pelo Núcleo de
Investigação em Clima e Mudanças Ambientais do Centro de Estudos Geográficos da
Universidade de Lisboa, a qual contou com apresentações a cargo de 4 especialistas
convidados, tendo sido também muito participada, com cerca de 5 dezenas de participantes.
Em 9 de Outubro teve lugar uma Conferência proferida pelo Dr Carlos Moreira da Cruz, do
Instituto Politécnico de Setúbal, intitulada: "Planeamento e Satisfação Residencial em Bairros
de Lisboa", a qual foi também muito interessante, com cerca de 2 dezenas de participantes.
Em 13 de Dezembro teve lugar o Colóquio “Rede Ferroviária Portuguesa de Bitola Europeia”,
organizado conjuntamente pela Secção (SOTE) e pela Secção de Transportes. O colóquio teve
como moderador o Almirante Balcão Reis, Presidente da Secção de Transportes e contou com
os seguintes oradores: Prof. Paulino Pereira, Eng. Cabral da Silva e Eng. Pompeu Santos,
Presidente da Secção de Ordenamento do Território e Ecologia, tendo tido a presença de cerca
de 5 dezenas de participantes. Depois das intervenções seguiu-se um animado debate.
Ainda em 2012 iniciou-se o processo de desactivação do sítio da Secção na Internet, com a
actualização e transferência dos conteúdos para a Área da Secção no sítio da SGL, o qual
deverá ficar concluído no princípio de 2013.
Durante o ano de 2012 foram admitidos na Secção dois novos membros.
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