
 
 

Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 
Planeamento Urbano/ Urban Planning 3 
Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 
unit and competencies to be developed 
PT 
- Dominar conceitos-chave para a interpretação e análise das questões do espaço, do 
planeamento e da cidade; 
- Compreender a justiça espacial e a segregação socioespacial enquanto processos 
geradores de uma cidade desigual; 
- Conhecer os principais paradigmas de desenvolvimento; 
- Analisar, com recurso a exemplos, as formas de participação nos processos de 
desenvolvimento socioterritorial; 
- Dominar métodos participativos e de investigação-ação; 
- Conhecer experiências nacionais e internacionais de desenvolvimento socioterritorial em 
espaços urbanos. 
EN 
- To master key concepts for the interpretation and analysis of space, planning,and city 
issues;   
 - To understand spatial justice and socio-spatial segregation as processes that generate an 
unequal city; 
-  To know the main development paradigms; 
- To analyze, with the help of examples, the forms of participation in socio-territorial 
development processes; 
- To master participatory and action-research methods; 
- To know national and international experiences of socio-territorial development in urban 
spaces. 
Conteúdos programáticos / Syllabus 
PT 
1. Espaço, Cidade e Planeamento 
-  Espaço, território e lugar. A territorialização 
-  A cidade e o urbano 
-  Desigualdades, injustiça espacial e direito à cidade 
-  Planeamento Urbano e políticas públicas 
-  Bairros prioritários e efeito de bairro 
2. Desenvolvimento comunitário e participação cidadã em contextos urbanos 
2.1. Desenvolvimento Comunitário 
       - Paradigmas de Desenvolvimento mainstream 
       - Desenvolvimentos "Alternativos" 
       - O Desenvolvimento Comunitário        
2.2  Participação Cidadã e Democracia 
        - Visões de Democracia 



 
 

        - A Participação nos processos de Desenvolvimento. Contributos e desafios. 
         - Estratégias de mobilização da Participação e sustentabilidade da Acção Coletiva 
3. Investigação-ação (I.A), métodos participativos e experiências de intervenção 
socioterritorial 
        - A I. A. "clássica" e a I.A. Participativa. Questões éticas e metodológicas. 
        - Métodos de mobilização comunitária. Análise crítica de experiências nacionais e 
internacionais. 
EN 
1. Space, City and Planning 
- Space, territory and place. Territorialisation 
- The city and the urban 
- Inequalities, spatial injustice and the right to the city 
- Urban planning and public policies 
- Critical neighbourhoods and neighbourhood effect 
2. Community development and participation in urban contexts 
2.1. Community Development 
       - Mainstream Development Paradigms 
       - "Alternative" Developments 
       - Community Development 
2.2 Participation and Democracy 
        - Visions of Democracy 
        - Participation in Development processes. Contributions and challenges. 
         - Strategies for mobilizing Participation and sustainability in Collective Action 
3. Action research (A.R.), participatory methods and experiences of socio-territorial 
intervention 
        - The "classic" A.R. and Participative A.R.. Ethical and methodological issues. 
        - Methods of community mobilization. Critical analysis of national and international 
experiences. 
 

 


