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POLÍTICAS 

PÚBLICAS E 

INICIATIVA 

PRIVADA 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS Y 

INICIATIVA 

PRIVADA

Universidade de Lisboa Universidad de Lisboa
Instituto Superior Técnico 

11 de junho 11 de junio

9:00–9:15 sessão de abertura do Fórum sesión de apertura del Foro
Modest Battle (Presidente da RUITEM Presidente de la RUITEM)

9:15-9:30 conferência de abertura conferencia de apertura
Políticas Públicas e Iniciativa Privada Políticas Públicas y Iniciativa Privada 

Luís Valadares Tavares (IST, Portugal)
9:30–11:00 sessão 1 | A promoção Público-Privada como instrumento

sesión 1 | La promoción Público-Privada como instrumento

moderação moderación | Representante RUITEM-América latina 
José Luiz Bonifaz (U. del Pacífico, Perú)
Rui Cunha Marques (IST, Portugal)
Representante RUITEM-América latina 

11:00-11:30 pausa para café

11:30-13:00 sessão 2 | Serviços Gerais: água e resíduos

sesión 2 | Servicios Generales: agua y resíduos

moderação moderación | Representante RUITEM-América latina
João Levy (IST, Portugal)
Pere Macías (UPC, Espanha España)
Marcelo Mota Veiga (UNIRIO, Fundação Osvaldo Cruz - FIOCRUZ, Brasil)

13:00-14:30 almoço almuerzo
14-30-16:00 reuniões dos grupos de trabalho RUITEM reuniones grupos de trabajo RUITEM
16:00-16:30 pausa para café
16:30-18:00 assembleia geral da RUITEM asamblea general de la RUITEM
20:00 jantar oficial cena oficial

9:00–11:00 sessão 3 | Território e desenvolvimento: mobilidade e reabilitação urbana

sesión 3 | Territorio y desarrollo: movilidad y rehabilitación urbana

moderação moderación | William Castro García (UNAL, Colômbia)
Rosário Macário (IST, Portugal)
Francesc Ventura i Teixidor (UPC, Espanha España)
Antunes Ferreira/Ricardo Veludo (CML/IST, Portugal)
Eunice Abascal (U. Mackenzie, São Paulo, Brasil)

11:00-11:30 pausa para café

11:30-13:00 sessão 4 | Turismo sustentável: Planeamento e meio ambiente

sesión 4 | Turismo sostenible: Planificación y medio ambiente

moderação moderación | Modest Battle (UPC, Espanha, España)
Joana Castro e Almeida (IST, Portugal)
Representante RUITEM-América latina 
Cristina Siza Vieira (Associação Hotéis de Portugal Asociación Hoteles de Portugal)

13:00-14:30 almoço almuerzo
14:30-18:00 workshop de comunicações workshop de ponencias
18-00-18:30 sessão de encerramento sesión de cierre
20:00 festas populares de Lisboa fiestas populares de Lisboa

12 de junho 12 de junio

13 de junho 13 de junio

14:00 Visita a Lisboa

11 e 12 de junho de 2018
11 y 12 de junio de 2018

Inscrições gratuitas mas de registo obrigatório em:
Inscripciones gratuitas pero de registro obligatorio en:

rosa.nunes@técnico.ulisboa.pt

mailto:rosa.nunes@t%C3%A9cnico.ulisboa.pt
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Em junho chega o início oficial das Festas dos Santos Populares ou as Festas de Lisboa. 

Durante o mês inteiro a cidade fica toda enfeitada, a cheirar a sardinhas assadas e com 

bailaricos por todo o lado. 

O rei das festas de Lisboa

Falamos dos santos populares de junho, mas em Lisboa o grande destaque vai para o Santo 
António. Dia 13 de junho é feriado municipal e dia de procissão dedicado ao santo. E a noite do 
dia 12 é uma festa sem fim.

Os arraiais

Os arraiais são as verdadeiras Festas de Lisboa. Balões e arcos de papel em todas ruas, barracas 
improvisadas com comidas e bebidas, música popular e gente a dançar. Há arraiais também em 
centros recreativos, associações de bairro que têm espaços abertos onde a festa acontece. 
Alfama é um dos bairros onde a tradição dos arraiais é mais forte. Na Bica a festa também é 
animada. Mas por toda a cidade, em praticamente todos os dias de junho, há arraiais. 

Comer e beber

Em junho os grelhadores a carvão ocupam as ruas e o que sai da grelha são, principalmente, 
bifanas (bifes de carne de porco) ou sardinhas no sal grosso. Ambos são para comer no pão e com 
as mãos. O pão com chouriço também marca presença em quase todas as bancas. A sangria, o 
vinho, a cerveja, a ginjinha mas também a caipirinha e outros líquidos são o acompanhamento 
mais frequente.

A música

O som que toma conta das ruas é o bailarico e a música pimba, músicas populares, que podem 
ser inocentes ou carregadas de duplo sentido. Das primeiras temos, por exemplo, “Cheira Bem, 
Cheira a Lisboa” (https://www.youtube.com/watch?v=JHEit3Wmha0), gravada por Amália 
Rodrigues. Entre as mais picantes destaca-se, por exemplo, “A Garagem da Vizinha” 
(https://www.youtube.com/watch?v=RNE73LA2ynY), de Quim Barreiros. 

O grande dia (e a grande noite)

Dia 13 de junho é sem dúvida alguma, o dia mais animado do ano em Lisboa. De manhã à noite, a 
cidade e as pessoas vivem muito a festa. À tarde há os Casamentos de Santo António (casamento 
coletivo de muitos casais) na Sé de Lisboa, com transmissão em direto pela TV. No início da 
noite, a principal avenida da Cidade - a Avenida da Liberdade - fecha para o desfile das marchas 
populares. Cada bairro apresenta uma coreografia para a sua marcha, com os moradores vestidos 
com fantasias e adereços muito coloridos. Do início da noite ao dia seguinte há muita comida, 
bebida e música por todo o lado. 

As Festas dos Santos Populares ainda têm uma intensa programação cultural, contemplando 

concertos, espetáculos de dança e teatro e intervenções artísticas.

Como chegar ao Instituto Superior Técnico

Comboio

Se vem para Lisboa de comboio, quer pela CP quer pela Fertagus, deverá sair na 
estação ou de Entrecampos ou de Roma-Areeiro. Ao chegar à estação pode optar por 
vir a pé, demorando entre 15 a 20 minutos, ou vir de metro. Se optar pelo metro e sair 
em Entrecampos deverá apanhar o metro da linha amarela, que está ligado com a 
estação de comboios, e sair na estação do Saldanha (10 minutos), a partir da qual 
demorará 2 minutos até ao IST. Nota: Escolha sair pela saída do Saldanha da linha 
vermelha, sendo a mais perto do IST. Caso tenha saído na estação de Roma-Areeiro 
terá que apanhar o metro da linha verde até à estação da Alameda (10 minutos), a 
partir da qual demorará 2 minutos até ao IST.

Metro

Estação Saldanha: Linha Amarela e Linha Vermelha
Estação Alameda: Linha Verde e Linha Vermelha

Autocarros Carris

Av. Rovisco Pais/Av. António José de Almeida (entradas laterais): 720, 742, 767
Alameda: 708 (bike bus), 717, 718, 720, 735, 767 [e rede madrugada: 206, 208]
Saldanha/Arco do Cego: 713, 716, 720, 726, 727, 736, 738, 742, 744, 767, 783 [e rede 
madrugada: 207]

Onde ficar

O Fórum RUITEM irá decorrer no Instituto Superior Técnico (IST) (Av. Rovisco Pais, 1)  
que fica no centro da cidade de Lisboa pelo que é muito fácil encontrar um hotel a uma 
curta distância  do campus. Eis alguns hotéis que se encontram muito próximos do IST:
• Hotel Lutécia (http://www.luteciahotel.com)

• Vip Grand Lisboa (http://www.viphotels.com/en/Hotels/Vip-Grand-Lisboa/About-Hotel.aspx)

• VIP Grand Lisboa Hotel & Spa (http://www.viphotels.com/en/Homepage.aspx)

• AS Hotel Lisboa (http://www.hotelaslisboa.com/pt/)
• Vip Executive Zurique (http://www.viphotels.com/pt/Hoteis/VIP-Executive-Zurique/)

• Holiday Inn Lisbon (http://www.continentalhotels.eu/site/pages/view/37.html)

• Hotel Turim Ibéria (https://www.turim-hotels.com/hoteis/turim-iberia-hotel-)

• Hotel Turim Alameda (https://www.turim-hotels.com/hoteis/turim-alameda-hotel-135)

• Hotel Roma (https://www.hotelroma.pt/pt/)

Datas Importantes

Envio de propostas de comunicação - 15 de maio de 2018
Comunicação da decisão de aceitação – 22 de maio de 2018

Informações relevantes

Formato das propostas de comunicação – Entre 300 a 400 palavras em letra Arial
tamanho 12. 
O documento a submeter deverá estar organizado por  enquadramento, objetivos, 
metodologia, desenvolvimento, conclusões. 

Deverá indicar a que tópico submete a proposta: A promoção Público-Privada como 
instrumento; Serviços Gerais: água e resíduos; Território e desenvolvimento: 
mobilidade e reabilitação urbana; Turismo sustentável: Planeamento e meio ambiente.

Remeter para rosa.nunes@técnico.ulisboa.pt .

A apresentação de cada comunicação terá a duração de 15 minutos.

mailto:rosa.nunes@t%C3%A9cnico.ulisboa.pt

