
 

 

11.00 Visão e opinião: Investir e desenvolver a cidade 

 Helena Garrido - Economista e Jornalista  

 Rui Moreira – Presidente da C.M.Porto 
 
12.15 Visão e Opinião: Para além da cidade 

 J. A. Rio Fernandes – Geógrafo, Docente U. Porto 

 António Cunha – Presidente da CCDRN  
 
13.00 Fim da Sessão da Manhã 
 
14.45 Reabertura Pivot – análise à manhã e perspetivas da  
            tarde 

 H Ponce de Leão 
 
15.00 Políticas e Leis: Regulação - Mediação e Construção/

Combate e prevenção do Branqueamento de Capitais e 
corrupção 

 Pires de Andrade – Presidente do IMPIC + Dirigentes 
IMPIC  

 
16.00 Políticas e Leis: Habitação – novos programas e novos 

incentivos 

 Isabel Dias - Presidente do IHRU + Dirigentes IHRU  
 
17.00 Encerramento 

 Marina Gonçalves - Secretária de Estado da Habitação  
 
17.30 Balanço, agradecimento e fecho  

 H. Ponce de Leão e Margarida Couto  
 
DESTINATÁRIOS 
Eleitos, Dirigentes e Técnicos das Autarquias Locais, Entidades 
intermunicipais, Entidades da Administração Central, Universi-
dades e Politécnicos, Comunicação Social e Associações repre-
sentativas de setores e profissionais (Construção, Mediação, 
Arquitetos, Engenheiros, etc.). 
 

SUPORTE TECNOLÓGICO: Plataforma Microsoft TEAMS 
DURAÇÃO: 7 horas 
HORÁRIO: 9.15H - 13.00H | 14.45H às 17.45H    
CUSTO DE INSCRIÇÃO: GRATUITO (inscrição prévia obrigatória) 
 

INSCRIÇÕES  em www.igap.pt 

ENQUADRAMENTO 

A Cidade e o Território que a enquadra, tiveram, ao longo dos 
anos, desenvolvimentos influenciados, muitas vezes, por vi-
sões que suportavam políticas de maximização de oportuni-
dades e de lógicas concentracionistas das dimensões econó-
micas, sociais e ambientais. Estavam em causa valores com 
reconhecimento político e humano que não foram postos em 
causa até às atuais circunstâncias sanitárias e suas conse-
quências económicas e sociais. As medidas de têm vindo a 
ser necessárias para o controlo da propagação da pandemia 
vieram colocar a descoberto aspetos de anteriores políticas 
públicas, nacionais e locais, que urge repensar porque: 

 A vida não é a mesma em pandemia, já sabemos! 

 A vida regressará igual no pós pandemia? Queremos 
saber! 

 Haverá uma "nova normalidade” para a qual temos de 
nos preparar e criar as condições? 

A Cidade tem que ser pensada e projetada tendo em conta: 

 Os plausíveis cenários futuros da economia e da tecnolo-
gia, introduzindo novos hábitos e novos quereres;  

 O Território onde se insere;  

 Quem nela vive, uma hora ou a vida inteira;  

 A incerteza sempre ameaçadora da pandemia, da catás-
trofe e do sofrimento, pela disfunção do ambiente de 
vivência e condições concretas. 

 

OBJETIVO GERAL 
Um Webinar onde se pretende mostrar e refletir, com muitas 
dúvidas e algumas certezas, o panorama Covidiano que Por-
tugal e o Mundo atravessam, mas sobretudo que novas solu-
ções para os novos problemas que vivemos, qual deverá ser 
o rumo para o futuro, através do pensamento e opinião de 
quem vive, desenvolve e conduz (governa) a Cidade e o Terri-
tório.  
 
PROGRAMA 
9.15  Abertura e apresentação do Webinar 

 Margarida Couto - Responsável pelo IGAP 

 H Ponce de Leão - Pivot do Webinar 
 
9.45  Visão e Opinião: Viver a cidade 

 Manuel Valente - Arquiteto  

 Júlio Machado Vaz – Médico Psiquiatra  
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