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ESTRUTURA DO CURSO

O mestrado em Ordenamento do Território e Urbanismo (MOTU) visa fornecer formação avançada na reflexão crítica e na prática do planeamento e da gestão do território, dando resposta a uma procura efetiva e potencial por parte de todos os agentes
no domínio do urbanismo e do ordenamento do território. Os alunos do MOTU ficam
habilitados a intervir ativamente, de modo qualificado e inovador, na formulação de
estratégias e soluções concretas para os problemas que se colocam no planeamento,
na construção, na requalificação e na gestão de espaços urbanos e metropolitanos.
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR

· Refletir criticamente a relação entre a sociedade e o território;
· Aplicar técnicas avançadas e inovadoras de tratamento de
informação na análise de problemas e respostas no âmbito
do ordenamento do território e do urbanismo;
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· Contribuir para a conceção, implementação e avaliação de estratégias e políticas territoriais integradas de crescimento inteligente, inclusivo e sustentável;
· Conceber planos de incidência territorial, bem como os respetivos documentos de acompanhamento, monitorização e avaliação;
· Formular soluções inovadoras, integradas e participadas no âmbito do ordenamento do território e do respetivo processo de planeamento e gestão;
· Avaliar os custos e benefícios das soluções e dos projetos, identificar e gerir os
conflitos na fase de conceção e implmentação e apoiar a tomada de decisão;
· Comunicar de forma eficiente e inovadora os problemas identificados e os
resultados e propostas de intervenção territorial.
ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO

O curso resulta da articulação de esforços entre três escolas da
Universidade de Lisboa - Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território (IGOT), Faculdade de Arquitetura (FA) e Instituto Superior
Técnico (IST) -, que se caracterizam por uma longa tradição e experiência no ensino e inovação neste campo partilhado do saber.

A Comissão Científica é composta
pelos professores doutores
Fernando Nunes da Silva, Teresa
Heitor (IST); José Manuel Simões,
Mário Vale (IGOT); Carlos Dias
Coelho, Pedro George (FA).

SAÍDAS PROFISSIONAIS E INSERÇÃO NA SOCIEDADE

Proporciona dois tipos de saídas profissionais: de investigadores e de técnicos de ordenamento e gestão territorial, ambos pautados pelo rigor científico
e o espírito de inovação e iniciativa. Os seus empregadores são organismos públicos
e entidades privadas de consultoria, bem como instituições de investigação.
O curso recorrerá aos acordos e parcerias celebrados com autarquias e instituições
governamentais, para disponibilização de informação e oferta de estágios.

As principais áreas científicas que concorrem para o mestrado são: Sistemas Urbanos e Regionais, Urbanismo e Planeamento Territorial.
O MOTU é constituído por um tronco comum, com a duração de dois semestres. No 2.º ano, são
oferecidos dois ramos distintos: [1] Projeto Urbano e [2] Gestão do Território. Para a conclusão
do mestrado, a estrutura curricular permite optar entre dissertação, projeto ou estágio.
PLANO DE ESTUDOS
1.º ANO
1.º SEMESTRE
· Fundamentos do Planeamento Territorial
· Teorias Urbanísticas
· Cidades, Metrópoles e Regiões
· Gestão Urbanística e Economia do Imobiliário
· Direito do Território e do Urbanismo
· Lições de Experiência em Ordenamento
do Território e Urbanismo
2.º SEMESTRE
· Métodos e Técnicas em Planeamento
Territorial
· Estratégias Regionais e Governança
Territorial
· Forma e Organização do Território
· Planeamento e Gestão da Mobilidade
· Competências Transversais
· Opção:
Opção I (grupo SUR) escolher 1 opção:
· Operações Urbanísticas e Avaliação do
Imobiliário
· Planeamento e Gestão de Equipamentos
Coletivos
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Opção II (grupo URB) escolher 1 opção:
· Projeto Urbano
· Novos Desafios Urbanos

3
3

Opção III (grupo PT) escolher 1 opção:
· SIG e Deteção Remota
· Planeamento Estratégico

3
3

RAMO DE PROJETO URBANO:

· Laboratório de Projeto Urbano
· Seminário de Investigação
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12

Opção (escolher 2):
· Avaliação de Planos e Decisão Pública
· Avaliação Ambiental
· Infraestruturação do Território
· Reabilitação Urbana
· Opção Livre
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RAMO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO:

· Avaliação Ambiental
· Planeamento Biofísico e Ordenamento
do Território
· Seminário de investigação
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Opção (escolher 2):
· Avaliação de Planos e Decisão Pública
· Políticas e Gestão da Habitação
· Infraestruturação do Território
· Reabilitação Urbana
· Opção Livre
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2.º SEMESTRE
· Dissertação, Relatório de Estágio ou Projeto
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