VIDEO CONFERÊNCIA
FORMAÇÃO EM Requalificação Urbana e Design Universal
08 de março de 2021 (3h00H -10h:00-13h:00)
OBJETIVOS DO CURSO: Promover o reconhecimento da importância crescente da gestão de projetos e suas
múltiplas dimensões e saberes; Proporcionar conhecimentos, métodos e técnicas de análise, planeamento,
gestão, avaliação, implementação e controlo de projetos; Reforçar no formando o espírito empreendedor e
a capacidade de modelizar atividades por projetos; Promover o reconhecimento da importância

crescente dos equipamentos de estrada na gestão de projetos e as suas múltiplas dimensões e
saberes
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
i.
ii.
iii.
IX.
X.
XI.

Os novos problemas da atualidade
Conceitos atuais do projeto. Multidisciplinariedade e visão holística do espaço público
O papel do gestor do projeto
A mobilidade para todos e o desenho universal no desenho urbano
Os princípios do desenho urbano
A legislação DL 163 de 8 de agosto
Boas práticas de desenho universal
Os modos suaves e a sua integração nas normas técnicas de desenho urbano:
A segurança rodoviária
As acessibilidades
As ciclovias e o seu dimensionamento
A paisagem urbana – metodologias e análises
Boas práticas
Dinâmicas e discussão com os formandos
RECURSOS
PEDAGÓGICOS:

Dispositivos de acompanhamento das sessões em apresentação multimédia; baterias de casos, estruturados numa
lógica de aprendizagem; legislação e normas técnicas.
DESTINATÁRIOS:

Engenheiros e Arquitetos, quadros técnicos das entidades gestoras das estradas, decisores e técnicos da área dos
transportes e das infraestruturas, técnicos superiores de segurança, quadros das áreas técnicas operacionais e não
operacionais da rede rodoviária, municípios, concessionárias, empresas de projeto, construção e fiscalização e
outras entidades com atividade na área, nomeadamente universidades e centros de investigação.

PREÇO – 105 euros (isento de IVA). O preço inclui documentação e certificado de formação emitido no SIGO (de
acordo
com o modelo publicado na Portaria N.º 474/2010).


Até 20 participantes. Mínimo 10 formandos. Consultar as Condições de inscrição em www.afesp.pt ou pelos contactos habituais.

Coordenação/Gestão pedagógica
Ana Raposo (Dr.ª), formadora certificada
Coordenação científica
José Gonçalves (Engº), formador certificado
Formadora- Paula Teles, Eng.ª
INFORMAÇÕES - Secretariado da formação AFESP – Sara Diogo (Dr.ª)

AFESP – Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária
Alvalade Office Center; Praça de Alvalade, 6 ‐ 1º, Sala 13; 1700‐036 Lisboa
tel: 21 794 66 31; fax: 21 794 66 32; email: geral@afesp.pt

