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Contexto:	
  
O Projecto propõe-se estudar o impacte da implementação da
Sociedade do Conhecimento no desenvolvimento do sistema
urbano português a partir de 1998, ano em que foram lançados os
primeiros projectos de cidades e regiões digitais.
Este projecto está associado ao desenvolvimento de uma disciplina
optativa oferecida aos alunos do Mestrado Integrado em Gestão
Urbanística e Planeamento Urbano sobre a Sociedade do
Conhecimento, com o objectivo de os sensibilizar para esta
tematica.

	
  
	
  
	
  
Objectivos:	
  
Analisar as políticas públicas que deram origem ao
desenvolvimento da Sociedade do Conhecimento e as
repercussões no território e na sociedade a partir de casos de
estudo pré seleccionados.
Procurar avaliar o nível de implementação da Agenda de Lisboa na
área referente ao poder local.
O enfoque no sistema urbano tem como objectivo compreender as
diferenças de comportamento de aglomerados urbanos de
diferentes dimensões e importância institucional.
Descrição	
  do	
  	
  projecto	
  
De acordo com o relatório “Green Paper on Territorial Cohesion,
Turning territorial diversity into strength” (COM, 2008), a Internet por
banda larga é um importante meio de ligação entre territórios para
promover um desenvolvimento mais equilibrado e harmonioso
tendente à coesão regional e nacional.
Na análise que é feita por este documento, Portugal apresenta
várias tipologias de regiões que vão desde o predominantemente
urbano ao predominantemente rural e regiões remotas.

	
  

ii)

Com o objectivo de analisar esta realidade procura-se desenvolver
o projecto a dois níveis:
i)
um nível nacional com o reconhecimento das políticas
publicas associadas ao desenvolvimento do uso da Internet
e as características das áreas de inclusão e, em
consequência, as de exclusão para a banda larga, uma vez
que apenas esta permite o total aproveitamento da
informação disponibilizada pela Internet;
ii)
um nível regional e local com a analise de alguns projectos
representativos da realidade nacional associados às formas
de organização do território a partir dos projectos de
cidades e regiões digitais ao nível dos serviços públicos
das actividades económicas e dos aspectos que as
entidades promotoras pretendem dar visibilidade através da
Internet. 	
  
	
  
Analisam-se especificamente os projectos de cidades
capitais de distrito 	
  
	
  
Resultados:	
  	
  
Nos resultados deste projecto, pretende-se obter:
i)
uma definição ou redefinição de politicas para a
melhoria da coesão territorial sob o ponto de vista de
uma eventual reorganização territorial ao nível da NUT3,
tendo em consideração os novos tipos de relação entre
as populações e as entidades locais e entre estas e os
níveis superiores, da administração;

	
  

iii)

	
  
desenvolver um indicador de potencial exclusão de
territórios que possa ser usado para identificar territórios
em risco;
pretende-se melhorar o uso das TIC na participação da
população nas áreas do planeamento e gestão regional
e local pelo diagnóstico de problemas e pela resolução
de algumas dificuldades até agora não reconhecidas.	
  

