
 
 

Seminário 
 

Revitalização Urbana, Qualidade de Vida  
e Competitividade das Cidades 

 

 
19 de Maio de 2006 (sexta-feira) 

Exponor – Feira Internacional do Porto 
  
 

Chairman da Conferência:  Prof. Luís Valente de Oliveira (AEP) 
 
 
PROGRAMA 
09h30  Acreditação e recepção aos participantes / serviço de café 

10h00  Abertura do Seminário 

10h15  Tema: Competitividade e Revitalização Urbana da cidade do Porto 

 “O posicionamento do Porto no panorama internacional”  - 30 min 
Rui Rio | Presidente da Câmara Municipal (a confirmar) 

 “Revitalização Urbana do Centro Histórico do Porto – 20 min 
Arlindo Cunha | Presidente da SRU (confirmado) 

 “A Mobilidade nos centros urbanos” – 20 min 
Álvaro Costa | STCP (confirmado)  

11h25  Perguntas e Respostas 

12h00  Visita à feira Intermunicipal/Segurança/Ambiente 

12h30  Almoço 

14h00  Tema: Qualidade de Vida Urbana – Experiências internacionais 

 Mobilidade - Rennes (França) – 30 min 
Christian Le Petit -  Rennes Métropole (confirmado) 

 Cultura – Bilbau (Espanha) – 30 min 
Juan Garaiyurrebaso – Câmara de Comércio de Bilbau (confirmado) 

 Ambiente – Estocolmo (Suécia) – 30 min 
Mats Pemer – Stockholm Municipality (confirmado) 

15h30 Comentários -  Carlos Balsas (Arizona University - EUA) 

15h50  Perguntas e Respostas 

16h15  Sessão de Encerramento 

 “Factores de Competitividade e Sustentabilidade: Desafios às Cidades 
Portuguesas”  
Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território (a confirmar)  

Apoio: 



 
 
 
DESTINATÁRIOS 
 

•         Autarcas 
•         Gestores e técnicos da administração pública 
•         Urbanistas e paisagistas 
•         Arquitectos, designers, engenheiros, projectistas. 
•         Dirigentes de empresas relacionadas com o sector. 
•         Empresários da construção civil e empreiteiros. 
•         Grandes proprietários de edifícios (públicos e privados) 
•         Empresas de gestão de edifícios e espaços. 
•         Especialistas, investigadores e docentes. 
•         Alunos universitarios e pós-graduados. 
•         Jornalistas especializados 

 
POSICIONAMENTO 
 

•         Qualidade e prestígio dos oradores. 
•         Vertente eminentemente prática das sessões (case-studies). 
•         Oportunidade de encontros informais B2B. 
•         Estreita ligação ao meio empresarial. 
•         Prestígio dos parceiros institucionais. 

 
MENSAGEM 
 
Análise e discussão dos actuais e futuros desafios da gestão das cidades e o ordenamento do 
território como factores-chave para a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável. 
Estudo de projectos de revitalização de centros históricos e áreas urbanas deprimidas, bem-
estar urbanos, condições de vida e competitividade. Apresentação de estudos de caso e 
experiências de gestão de cidades. Uma oportunidade para encontros personalizados informais 
entre os principais protagonistas do sector, desde autarcas e dirigentes políticos a especialistas 
e proprietários de imóveis. 
 
 



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
− Preço: 

o 125 euros (base) 
o 75 euros (estudantes e expositores) 

Nota: preço inclui almoço, coffee-breaks, parqueamento e entrada na feira. 

Inscrições até 02 de Maio 
 
− Política de cancelamento e substituição 

o Substituição de representante – sem custo adicional 
o Cancelamento de participação  

 Sem custo; no caso de comunicação escrita com mínimo de 15 dias de 
antecedência. 

 20% da inscrição para cancelamentos depois do prazo acima indicado. 
 20% da inscrição em caso de não comparência. 

 
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Lurdes Soares | Tel: 22.9981469 / 00 | Fax: 22.9981482 | Email: 
lurdes.soares@exponor.pt 

 



 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
Por favor, preencha o formulário seguinte e envie esta página por fax para: 22.9981482 
Sim, desejo realizar inscrição na conferência “Revitalização Urbana, Qualidade de Vida  
e Competitividade das Cidades” de acordo com especificado em: 

Preço-Base (125 €) □ Condições Especiais (75 €) □ 

Nome: ____________________________________ Cargo: _________________________ 

Empresa:__________________________________ Nr. de Inscrições: ________________ 

Email: _____________________________________ Telefone: _______________________ 

Telemovel: ______________________________ Fax: _________________________ 

Morada: _____________________________________________________________________ 

Cod. Postal: ___________________________  Localidade: ______________________ 

Assinatura:  

 
Emissão de factura em nome: Individual □ Empresa □ /Nr. Contribuinte: 
Opção de Pagamento:    

Cheque □  à ordem de: Associação para a Feira Internacional do Porto  

Cash □ 
  

 


