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Tipo

Optativa

Ano lectivo Curso Ciclo de estudos Créditos

2019/20
MI Interiores

MI Arquitetura - Esp.Arq
MI Arquitetura - Esp.Urb

2º 3.00 ECTS

Idiomas Periodicidade Pré requisitos Ano Curricular /
Semestre

Português semestral

Área Disciplinar

Urbanismo

Horas de contacto (semanais)

Teóricas Práticas Teórico práticas Laboratoriais Seminários Tutoriais Outras Total

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto Horas totais de Trabalho

42.00 84.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

José Luís Mourato Crespo

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

José Luís Mourato Crespo   3.00 horas

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)

Clarificar a noção de governança e refletir sobre a participação dos actores em projetos e planos, mais concretamente
sobre o seu papel na gestão da cidade.
Reflectir sobre os desafios que se colocam à gestão da cidade no contexto das novas exigências de execução dos planos



municipais.
Analisar as origens e a evolução da participação e do envolvimento das pessoas em processos e projetos urbanos.
Discutir  e  refletir  sobre  as  potenciais  alternativas  ao  planeamento  e  aos  projetos  tradicionais,  nomeadamente
estratégias e intervenções participadas, de baixo custo e de rápida implementação.
Sensibilizar o futuro arquitecto para a participação e o envolvimento de vários actores na viabilidade dos projectos e
planos.
Praticar através de um exercício os conceitos e as estratégias de intervenção abordadas.

Conteúdos Programáticos / Programa

I. INTRODUÇÃO. Explicitação de conceitos. A governança e a participação dos actores na viabilidade dos
projectos e dos planos.

II. A GOVERNANÇA E A MULTIPLICIDADE DE ACTORES INTERVENIENTES NO PROCESSO DE GESTÃO DA
CIDADE.

III. EVOLUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E EXEMPLIFICAÇÃO DOS PROJECTOS PARTICIPADOS GLOBAIS E EM
PORTUGAL

IV. A PARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DOS PLANOS E DOS PROJECTOS
V.  NOVOS DESAFIOS E NOVAS TENDÊNCIAS. Os sistemas de participação, negociação e contratualização
na formulação e implementação de planos e projectos.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular

Apreender a noção de governança e participação em projectos e planos.
Incorporar o papel e a importância da participação dos actores nos projectos e planos como elementos valorativos.
Adquirir  conhecimentos  sobre  o  sistema  de  participação,  negociação  e  contratualização  na  formulação  e
implementação de projectos.
Sensibilizar o futuro arquitecto para os principais aspectos do envolvimento e contribuição dos actores no que respeita
ao enquadramento e viabilidade dos planos e dos projectos.
Reflectir sobre os desafios que se colocam à participação no contexto das novas exigências de execução dos planos
municipais e projectos. 

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

As aulas terão uma componente expositiva e explicativa das matérias e dos métodos utilizados e depois será elaborado
um exercício prático de aplicação dos conhecimentos adquiridos.
A avaliação é contínua, resultado da assiduidade, da participação nas aulas e do trabalho prático a ser entregue no
final do Semestre.

Será desenvolvido um trabalho individual ao longo do Semestre, sempre que possível nos casos de
estudo da Unidade Curricular de Projecto ou da Dissertação. 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
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sustentabilidade dos orçamentos participativos", in Kátia Cacilda Pereira Lima; Francisca Rodrigues de Oliveira Pini
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Peri-urban Areas: The case of the Odivelas Vertente Sul Area”, in MENDES, M. et al. (Eds.) Architecture and he Social
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Academic year Degree Cycle of studies Year of study/ Semester

2019/20
MI Interiores

MI Arquitetura - Esp.Arq
MI Arquitetura - Esp.Urb

2º 3.00 ECTS

Lecture language Periodicity Prerequisites Unit credits
Português semestral

Scientific area

Urbanismo

Contact hours (weekly)

Tehoretical Practical Theoretical-practicals Laboratory Seminars Tutorial Other Total

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

Total CU hours (semestrial)

Total Contact Hours Total workload

42.00 84.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

José Luís Mourato Crespo

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

José Luís Mourato Crespo   3.00 horas

Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)

Clarify the notion of governance and reflect on the participation of actors in projects and plans,
more specifically on their role in city management.
 
Reflect on the challenges facing city management in the context of the new demands for the



implementation of municipal plans.
 
Analyze the origins and evolution of people's participation and involvement in urban processes and
projects.
 
Discuss and reflect on potential alternatives to planning and traditional projects, including
participatory, low-cost and rapidly implemented strategies and interventions.
 
Sensitize the future architect to the participation and involvement of various actors in the viability
of projects and plans.
 
Practice through an exercise the concepts and strategies of intervention addressed.

Syllabus

I. INTRODUCTION. Explanation of concepts. Governance and stakeholder participation in the
viability of projects and plans.
II. GOVERNANCE AND THE MULTIPLICITY OF STAKEHOLDERS IN THE CITY MANAGEMENT PROCESS.
III. EVOLUTION, CHARACTERIZATION AND EXEMPLIFICATION OF GLOBAL AND PORTUGAL
PARTICIPATED PROJECTS
IV. PARTICIPATION IN IMPLEMENTATION OF PLANS AND PROJECTS
V. NEW CHALLENGES AND NEW TRENDS. Participation, negotiation and contracting systems in the
formulation and implementation of plans and projects.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit´s learning objectives

Understand the notion of governance and participation in projects and plans.
 
Incorporate the role and importance of stakeholder participation in projects and plans as value
elements.
 
Acquire knowledge about the system of participation, negotiation and contractualization in the
formulation and implementation of projects.
 
Sensitize the future architect to the main aspects of the involvement and contribution of the actors
regarding the framing and feasibility of plans and projects.
 
Reflect on the challenges facing participation in the context of the new demands for the
implementation of municipal plans and projects.

Teaching methodologies (including evaluation)

The classes will have an expository and explanatory component of the materials and methods



used and then a practical exercise of application of the acquired knowledge will be elaborated.
 
The assessment is continuous, as a result of attendance, participation in classes and practical
work to be delivered at the end of the semester.
 
Individual work will be developed throughout the semester, whenever possible in case studies of
the Project or Dissertation.
 

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning
outcomes
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