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Relatório de Atividades em 2017

As atividades da SOTA - Secção de Ordenamento do Território e Ambiente durante o ano de
2017 estiveram centradas em duas vertentes, a realização de reuniões plenárias da secção
e a organização de eventos públicos sobre temas do interesse da Secção.
A Secção teve duas reuniões plenárias durante o ano de 2017, realizadas em 23 de janeiro
e 24 de julho.
Nestas reuniões foram discutidos diversos assuntos do interesse dos membros da Secção e
planeados os futuros eventos a organizar pela Secção. Um tema que mereceu muita
atenção foi o do cadastro da propriedade rural, o qual já vinha a ser discutido em várias
reuniões realizadas anteriormente, tendo agora culminado com a organização de uma
conferência sobre o tema, a qual será referida mais adiante.
Na reunião de 23 de janeiro teve ainda lugar a eleição da Mesa da Secção para o ano de
2017, tendo sido reconduzida a Mesa anterior, constituída por Silvino Pompeu Santos
(Presidente), Luís Baltazar (Vice-Presidente) e Carlos Cruz (Secretário).
Durante o ano de 2017 a secção esteve envolvida na organização de dois eventos.
Em 9 de junho teve lugar o Seminário do “Projeto Nós Propomos! Em Lisboa”, organizado
pelo IGOT - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa,
com a colaboração da SGL - Sociedade de Geografia de Lisboa e o apoio da Câmara
Municipal de Lisboa. Este ano o Seminário foi integrado numa iniciativa mais vasta, as I
Jornadas do Mestrado em Ensino de Geografia da UL, que tiveram lugar em 8 e 9 de junho.
As sessões tiveram lugar nas instalações do IGOT. A representação da SGL no Seminário
esteve a cargo do Engº Silvino Pompeu Santos, Presidente da SOTA, em nome do
Presidente da SGL.
Como habitual, o Seminário foi constituído pela apresentação de propostas por seis grupos
de alunos de várias escolas do ensino secundário da cidade de Lisboa. Estas sessões foram
muito participadas com a assistência de várias dezenas de interessados.
Em 14 de dezembro teve lugar uma conferência sobre o tema do cadastro rural, uma ação
muito oportuna, já que teve lugar no rescaldo dos incêndios que fustigaram o centro e o
norte do país durante o verão. A conferência, intitulada “O BUPi e a Informação Cadastral
Simplificada. A Transformação Digital ao Serviço do Conhecimento do Território”, foi proferida pela
Drª Sofia Carvalho, adjunta da Secretária de Estado da Justiça.
A conferência despertou muito interesse, tendo tido a presença de mais de quatro dezenas
de participantes. O debate que se seguiu foi também muito interessante, permitindo uma
troca de opiniões muito viva sobre diversos aspetos do tema.
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