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Descrição do tema de trabalho e objectivos:

O tema proposto tem o seu enfoque no domínio do urbanismo. Pretende-se sensibilizar a comunidade
discente para o papel da cidade na sociedade e redescoberta da importância da qualidade do espaço
urbano, um novo factor tem vindo a ser considerado fundamental para o sucesso das estratégias de gestão
e desenvolvimento do território: o sucesso da sua marca. Ao planeamento e gestão urbana tem vindo a
integrar-se a aplicação de estratégias de branding.
O branding, é o processo através do qual é possível atrair novos mercados sem no entanto excluir os já
estabelecidos. Assim, fazendo cada vez mais parte integrante das estratégias de desenvolvimento urbano
(Jansson & Power, 2006), estas deixam de estar quase exclusivamente dedicadas ao desenvolvimento
material da cidade, para o complementarem agora com uma componente imaterial, tal como a projecção
de uma imagem de marca ou identidade.
O objectivo da dissertação é desenvolver uma metodologia-base para o processo de desenvolvimento de
marcas de lugares.
Pretende-se ainda aproximar o branding do planeamento e da gestão urbana, na medida em que este pode
ser um aliado importante no re-direccionamento estratégico do planeamento para o fortalecimento das
relações com a rede global de cidades.
Metodologia:

A metodologia proposta para o desenvolvimento de um projecto final de mestrado/dissertação de
mestrado sintetiza-se do seguinte modo:
 Revisão bibliográfica de suporte à elaboração do estado-da-arte;
 Apresentação de dois/três casos de branding de lugar;
 Apresentação do caso de estudo;
 Desenvolver uma metodologia-base para o processo de desenvolvimento de marcas de
lugares.
Temas teóricos de referência:

Os temas que merecem uma abordagem teórica de referência, com vista a aprofundar o conhecimento
teórico do discente são:
 Desenvolvimento da marca do lugar;
 Abordagens na gestão da marca;
 Factores de sucesso;
 Estratégias de branding aplicadas às cidades;
 A globalização;
 O papel da participação no sucesso das iniciativas.
Conteúdo programático :

A análise de desenvolvimento de marcas de lugares com sucesso são fundamentais para que o aluno possa
desenvolver massa crítica para esboçar uma metodologia-base com vista a implementar para um
lugar/município o processo de desenvolvimento da marca.

A aplicação de conceitos e técnicas de branding nas cidades traz benefícios económicos, sociais e
culturais, na medida em que o seu objectivo é promover a atractividade de um lugar para investidores,
empresas, turistas e residentes, para além de promover o fortalecimento da identidade urbana e de uma
visão comum, que seja o motor e a direcção do desenvolvimento urbano. Consequentemente, o branding
urbano pode servir como um catalizador de orgulho cívico e de consciencialização da necessidade que
todos temos enquanto cidadãos de nos envolvermos activamente no planeamento e gestão urbana
(Andersson, 2009).
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