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Apresentação 
 
Nesta publicação digital reúnem-se os textos daqueles que, tendo feito apresentações no encontro 
científico que o grupo P3DT (Políticas Públicas, Planeamento e Desenvolvimento Territorial) do CEGOT 
(Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território) organizou, a propósito de políticas de base 
local, optaram por fazer-nos chegar por escrito o desenvolvimento do que então colocaram a debate. 
Para todos os que estiveram presentes nos dias 1 e 2 de março de 2018, este é mais um elemento dum 
processo que teve como ponto alto as horas de agradável aprendizagem e convívio, vividas no magnífico 
Arquivo Municipal Sophia Melo Breyner Andresen, em Vila Nova de Gaia. Não esqueceremos tão cedo os 
oradores principais, Joaquim Oliveira Martins e Phillip McCann, de quem não desistimos ainda de obter 
textos que possam ajudar ao aprofundamento da reflexão científica, nem das mesas-redondas, da saída 
de campo de final de tarde, ou dos tempos de confraternização nos intervalos para almoço e café. 
Além do agradecimento devido à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, pela irrepreensível parceria e 
zelo dos funcionários, oportunamente entregue, importa agora agradecer aos membros da Comissão 
Científica pela revisão dos textos e, sobretudo, dar os parabéns aos autores, por partilharem com todos 
o resultado da investigação que desenvolvem e as suas reflexões a propósito de temas e problemas de 
alguma forma relacionados com a dimensão espacial do desenvolvimento. 
Porque a dimensão geográfica dos processos de transformação socioeconómica é essencial; porque é 
indispensável identificar as políticas e ações mais adequadas para o bem-estar e desenvolvimento num 
mundo espacialmente muito diverso, importa ler o que aqui fica disponível a todos, ordenado pela ordem 
alfabética do apelido do primeiro autor. 
Para o ano há mais! 

 
 
Presentation 
 
In this digital publication we reunite all the texts of those who have presented their work in the Gaia 
meeting organized by the P3DT group (Public Polices, Planning and Space Based Development) of CEGOT 
(Research Unit in Geography and Spatial Planning) about local policies, and that have opted to send us 
their written version of what was then on debate. 
For all of you that were present on the 1st and 2nd of march 2018, this is just one more element in a 
process that had its climax when we had the opportunity to learn together and to meet each other, on 
the magnificent municipal archive Sophia de Mello Breyner Andresen, in Vila Nova de Gaia. We won't 
forget the key note speeches from Phillip McCann and Joaquim Oliveira Martins, from whom we will wait 
what it takes to have their texts, nor the round tables, the field trip or the coffee break and lunch talk. 
We thank the Municipality of Vila Nova de Gaia, for the great partnership and high professionalism of the 
personnel. 
We thank the members of the Scientific Commission por the the supervision of all texts, and above all to 
the authors, for sharing the result of their investigation and their reflections on themes related with the 
spatial dimension of development. 
Because the geographical dimension of the socio economical processes of change is essential; because it 
is indispensable to identify the policies and actions that are adequate to increase people's well-being and 
territorial development on a spatially diverse world, it is important to read what is presented here, and 
whose sequence respects the alphabetic order of the last name of the first author. 
Look out for next year edition! 
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