
2º Ciclo de Conferências
de Arquitetura Paisagista 

3.ª 
sessão 

2017/2018 UAlg/Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT)

19 de fevereiro de 2018   14:30 – 16:30 FCT – Edif. 8 Auditório Verde, Campus de Gambelas

Apoios:

Biblioteca da Universidade do 
Algarve

Organização:
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), Universidade do Algarve (UAlg)
Direções dos Cursos de Licenciatura e de Mestrado em Arquitetura Paisagista

Contactos:
Paula Gomes da Silva (pgsilva@ualg.pt) 
Teresa Lúcio de Sales (mtsales@ualg.pt)

Entrada livre

Resumo : Os Serviços de Ecossistemas (SE) são os benefícios diretos e indiretos que os seres humanos obtêm dos
ecossistemas (e.g. melhoria da qualidade do ar, fornecimento de matérias-primas e alimentos, valores estéticos e
culturais, …), e são cruciais para a qualidade de vida nas cidades. A avaliação e quantificação dos SE urbanos tem vindo
a ganhar grande protagonismo a nível internacional enquanto forma de estabelecer bases sólidas para o planeamento
urbano e design da infraestrutura verde. Nesta apresentação serão abordadas metodologias de análise e exemplos de
planeamento urbano e projetos desenvolvidos de forma a contribuir explicitamente para a provisão de determinados SE,
dando resposta a vários desafios urbanos do século XXI.

Nota biográfica da palestrante : Marisa Graça licenciou-se em Arquitetura Paisagista em 2004, na Universidade do Algarve. Desenvolveu
atividade profissional no sector público e em empresas privadas, onde foi responsável pelo desenvolvimento e coordenação de diversos estudos e
projetos de Arquitetura Paisagista. Em 2013 iniciou o doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e integrou o InBIO/CIBIO-
Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, da Universidade do Porto. O seu trabalho de investigação centra-se na avaliação
e quantificação dos benefícios providenciados pela vegetação urbana, de forma a contribuir para a melhor gestão e conceção das áreas verdes.

Serviços de ecossistemas enquanto suporte do planeamento urbano e design
Marisa Graça (UPorto/InBio/CIBIO)

© Marisa Graça.

Resumo : A água constitui um recurso natural fundamental, para a vida, a estruturação do território e, consequentemente,
na construção da paisagem, assegurando as massas de água (lagos e rios) funções e serviços de ordem variada.
Com a comunicação pretende-se contribuir para a reflexão sobre a importância da água no processo de construção de
paisagens, apresentando-se dois casos de estudo distintos. Um respeita ao rio Tejo, enquanto agente modelador do
relevo e elemento fundamental da estruturação do território dominado pela respetiva bacia hidrográfica. O outro incide nas
alterações na paisagem alentejana associadas quer à presença da albufeira de Alqueva, quer às mudanças na ocupação
e usos do solo resultantes da disponibilidade de água, em que culturas de sequeiro deram lugar a extensas áreas de
regadio.

Nota biográfica da palestrante : Engenharia Biofísica (1993), mestre em Hidráulica e Recursos Hídricos 1996) e doutorada em Hidrologia
(2010). É professora auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg e diretora do mestrado em Gestão Sustentável dos Espaços Rurais.
Tem participado em projetos nacionais e internacionais e é autora de varios capítulos de livros e de artigos. A sua docência e investigação focam-se
nos recursos hídricos e no ordenamento do territorio.

O papel da água na construção da paisagem
Carla Rolo Antunes (UAlg/ MeditBio)


