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Encontro UniverCidades 2020: 
Lisboa Verde e Azul     
No âmbito da estreita colaboração mantida entre o CIUL – 
Centro de Informação Urbana de Lisboa e o universo 
académico, vai ter lugar, nos dias 4 e 5 de março, o 2º 
Encontro UniverCidades.
Com uma periodicidade anual, esta rubrica visa dar a 
conhecer de forma dialogante, trabalhos de referência 
sobre Lisboa desenvolvidos por cada uma das entidades 
intervenientes, em torno de uma temática comum.
No ano em que Lisboa celebra o prémio “Capital Verde 
Europeia 2020” com que foi distinguida pela Comissão 
Europeia, o 2º Encontro UniverCidades será subordinado 
ao tema “Lisboa Verde e Azul”. Vamos assim debater 
matérias prementes e atuais, que podem contribuir para 
uma cidade mais sustentável e amiga do ambiente, indo 
ao encontro do cumprimento das metas propostas pelo 
compromisso que Lisboa assumiu.
Na parte da tarde do dia 4 de março, o Encontro decorre 
no formato conferência e na manhã de dia 5 tem lugar 
uma visita guiada a um local relacionado com o tema da 
sessão, que este ano será a Coroa Norte da cidade.
A Comissão Científica compreende elementos das várias 
universidades que integram o UniverCidades, e que a 
seguir se nomeiam: Teresa Santos (NOVA-FCSH), Nuno 
Soares (NOVA-FCSH), Cristóvão Pereira (FBA-ULisboa), 
Carlos Ferreira (FA-ULisboa), Mónica Pacheco (ISCTE-
IUL), Paula André (ISCTE-IUL), Raúl Cunca (FBA-ULisboa), 
Isabel Loupa Ramos (IST-ULisboa), Maria Matos Silva 
(ISA- ULisboa), Roberto Falanga (ICS-ULisboa) e Mário 
Vale (IGOT-ULisboa).
Esperamos por si neste Encontro UniverCidades. Escolhe 
Evoluir!

ABRIL

Aulas Abertas 2020 – Apresentação de 
Trabalhos: Mestrado em Urbanismo 
Sustentável e Ordenamento do Território
No âmbito de um dos temas lançado pelo CIUL, ao abrigo do 
protocolo com Universidades, teve lugar no CIUL, no 
passado dia 31 de janeiro, a apresentação de trabalhos da 
cadeira de projeto dos alunos de Mestrado em Urbanismo 
Sustentável e Ordenamento do Território, um curso 
conjunto entre a Faculdade de Ciências e Tecnologia e a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova.
Todos os anos a CML desafia as universidades com 
diversos temas sobre Lisboa para investigação. Este ano 
os estudantes do MUSOT foram desafiados a apresentar 
propostas de urbanismo sustentável tendo em 
consideração as alterações climáticas e as respetivas 
respostas adaptativas para a Zona Ribeirinha e a Coroa 
Norte de Lisboa.  
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A publicação “Economia em números” com coordenação 
da DMEI - Direcção Municipal de Economia e Inovação, é 
uma edição da CML que divulga indicadores estatísticos 
relacionados com Lisboa e sua Área Metropolitana, que 
são um manancial de informação para quem precisa ou 
tem curiosidade em conhecer melhor Lisboa: 
investigadores, estudantes, profissionais de variadas 
áreas e até mesmo turistas.
As grandes áreas temáticas que reúnem importantes 
indicadores, muitos deles bastante recentes, são as 
seguintes: pessoas, economia, empresas, capital humano, 
conhecimento e internacionalização.
A edição de 2019 está já disponível e foi distribuída 
gratuitamente em diversos locais da CML. O CIUL possui 
no seu acervo as edições anteriores, relativas a 2015, 
2016, 2017 e incorporou já a edição de 2019, nas suas duas 
versões: português e inglês. 
Mas se pretende conhecer esta publicação e não tem 
disponibilidade imediata de se deslocar ao CIUL, pode 
descarregar a revista “Economia em números 2019” 
através do seguinte link:
https://economiaeinovacao.lisboa.pt/investimento/econ
omia-de-lisboa-em-numeros
Boas leituras!

Economia em números   
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