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Docente do IPCB lança livro sobre 
estrutura urbana e mobilidade em 
cidades de média dimensão

O livro “Integração de 
Usos do Solo e Transpor-
tes em Cidades de Média 
Dimensão” constitui uma 
obra de caráter técnico e 
científico, que resulta de 
um trabalho de investi-
gação realizado em qua-
tro cidades portuguesas 
(Castelo Branco, Faro, 
Santarém e Vila Real) por 
uma equipa coordenada 
por Rui Amaro Alves, do-
cente da Escola Superior 
de Tecnologia do IPCB, 
e constituída por investi-
gadores da Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, da Universidade 
de Lisboa e da Universi-
dade do Algarve, que foi 
financiado pela Fundação 
para a Ciência e Tecnolo-
gia.

A temática do livro fo-
ca-se nas relações de in-
terdependência entre a es-
trutura urbana, o desenho 
urbano, os usos do solo 
urbano e a mobilidade e os 
transportes urbanos na-
quelas quatro cidades. 

A obra apresenta as 
principais linhas de in-
vestigação desenvolvidas 
a nível internacional e o 
nível de conhecimento 
que elas proporcionam, a 
metodologia desenvolvida 
neste projeto nas quatro 
cidades, os resultados al-
cançados e recomenda-
ções para as políticas ur-
banas nestas cidades.

A distribuição do livro 
é gratuita até ao limite dos 
exemplares disponíveis. 
Os interessados em ob-
ter a versão analógica do 
livro poderão preencher 
e devolver o formulário 
disponível em https://
goo.gl/forms/DUia5GB-
ZNrjfr9IA2 até ao dia 30 
de julho. 

Caso existam ainda 
exemplares disponíveis a 
obra será enviada para a 
morada que for indicada.

Na sessão de apresen-
tação que será posterior-
mente anunciada estarão 
disponíveis para oferta 
alguns exemplares.

A temática do livro foca-se nas 
relações de interdependência entre 
a estrutura urbana, o desenho urbano, 
os usos do solo urbano e a mobilidade 
e os transportes urbanos naquelas 
quatro cidades. 


