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A Secção teve duas reuniões regulares durante o ano de 2016, realizadas em 26 de Janeiro e 4 

de Julho.  

Nestas reuniões foram analisados diversos assuntos do interesse dos membros da Secção e 

planeados os futuros eventos a organizar pela Secção. Na reunião de 26 de Janeiro teve ainda 

lugar a eleição da Mesa da Secção para o ano de 2016, tendo sido reconduzida a Mesa 

anterior, constituída por Silvino Pompeu Santos (Presidente), Luís Baltazar (Vice-Presidente) 

e Carlos Cruz (Secretário).  

Foram vários os eventos organizados pela Secção durante o ano de 2016.   

Assim, tendo em vista divulgar e analisar as principais conclusões da “Conferência sobre o 

Clima”, que teve lugar em dezembro de 2015 em Paris, a secção organizou em 26 de fevereiro 

a conferência " Alterações Climáticas - Cimeira de Paris: Porque Vai a Economia Mundial 

Ter de Mudar”, proferida pelo Professor Francisco Ferreira, do Departamento de Ciências e 

Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa (FCT/UNL). 

Com vista a divulgar e analisar o programa “Portugal 2020”, foi organizada no dia 5 de abril 

a conferência “A Política de Coesão em Portugal: Resultados e Desafios”, proferida pelo 

Doutor Duarte Rodrigues, Vice-Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, 

IP. 

No dia 30 de maio foi organizada a conferência "Obras Estruturantes da Cidade de Lisboa. 

Das Origens à Atualidade”, proferida pelo Engenheiro Silvino Pompeu Santos, Presidente da 

Secção de Ordenamento do Território e Ambiente. 

Por ocasião do Cinquentenário da Ponte 25 de Abril (inaugurada em agosto de 1966), foi 

organizada em 29 de setembro a conferência “50 Anos da Ponte sobre o Tejo em Lisboa. 

Novos Desafios”, também proferida pelo Engenheiro Silvino Pompeu Santos. 

Estas conferências foram muito interessantes, tendo ainda proporcionado interessantes 

debates com os participantes. 

No dia 30 de setembro, durante todo o dia, foi organizado o seminário “Projeto Nós 

Propomos! Cidade de Lisboa”, promovido pelo Professor Sérgio Claudino, dedicado à 

apresentação das propostas de grupos de alunos de doze escolas secundárias, no âmbito do 

projeto “Nós propomos”. A organização deste seminário contou ainda com a colaboração das 

seguintes entidades: Câmara Municipal de Lisboa (CML), Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT) e Centro de Estudos 

Geográficos (CEG), bem como com o apoio da Direção-Geral de Educação e da Associação 

Portuguesa de Geógrafos. 
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