Secção de Ordenamento do Território e Ambiente
Relatório de Actividades de 2013
A Secção teve 3 reuniões regulares, realizadas em 22 de Janeiro, 25 de Julho e 5 de
Novembro. Na reunião de 22 de Janeiro, teve lugar a eleição da Mesa da Secção para o ano
de 2013, na qual foi reconduzida a Mesa anterior, sendo constituída por: Presidente –
Silvino Pompeu Santos, Vice-Presidente – Sérgio Claudino e Secretário – Luís Baltazar.
A Secção organizou durante o ano três importantes eventos.
Em 14 de Fevereiro, teve lugar uma Conferência proferida pelo Doutor Luís Baltazar,
Geógrafo e Secretário da Mesa da Secção, intitulada: “Implementação do Sistema Nacional
de Informação de Ambiente", a qual teve a presença de cerca de dezena e meia de
participantes.
Em 3 de Setembro, teve lugar uma conferência proferida pelo Professor Manuel Serrano, da
Universidade de Castilla-La Mancha (Espanha), intitulada "Espanha, um País de
Diversidade Paisagística", a qual a qual teve a presença de cerca de dezena e meia de
participantes
Em 9 de Dezembro, teve lugar uma Conferência proferida pelo Doutor Carlos Mata Martins,
Geógrafo e membro da Secção, intitulada: "Elaboração de um Índice de Risco Tecnológico
para Determinação de Responsabilidade Ambiental”, a qual teve a presença de cerca de
uma dezena de participantes.
Na fase inicial do ano, concluiu-se o processo de transferência e actualização dos
conteúdos da Secção para a Área da Secção, no sítio da SGL.
No seguimento de uma proposta aprovada na reunião da Secção realizada em 22 de
Janeiro, foi desencadeado o processo de alteração da designação da mesma, a qual foi
aprovada pela Direcção da SGL em Abril. A Secção passou a designar-se: “Secção de
Ordenamento do Território e Ambiente”.
Em Setembro, foi publicada a Memória n.15 da SGL, intitulada “Contributos para a Melhoria
do Sistema de Mobilidade e Acessibilidade da Cidade de Lisboa”, da autoria do Eng. Silvino
Pompeu Santos, Presidente da Secção, a qual corresponde à conferência organizada pela
Secção e proferida pelo Autor em Abril e Maio de 2012.
Durante o ano de 2013 foi admitido na Secção um novo membro.
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