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Título do tema proposto:

Post-Suburbia, ou a Metrópole guiada pela (re)qualificação dos seus (vários) subúrbios
Descrição do tema de trabalho e objectivos:
Metodologia:

Descrição:
Entender a (re)qualificação dos espaços suburbanos – nomeadamente os denominados como críticos e/ou
problemáticos – como uma questão crucial da metrópole contemporânea e perceber quais os conceitos, as políticas, as
metodologias e os instrumentos de enfrentamento desta questão.
Objectivos:
Interessa perceber de que forma está a ser, ou se perspectiva que venha a ser empreendida essa requalificação. E
perceber se os conceitos, as metodologias, os instrumentos, os planos e os projectos aplicados são os adequados e/ou
se se perspectivam alternativas?

Temas teóricos de referência:

- O fortalecimento do “elo mais fraco”: a intervenção nas áreas críticas sub-urbanas como o cerne da
estratégia de (re)qualificação da Metrópole;
- A metrópole dos subúrbios “(in)planeáveis”: o planeamento informal e voluntarista versus a arquitectura
jurídica e institucional dos instrumentos de gestão territorial;
- A cidade “suspensa” dos subúrbios interrompidos: entre o momento da urbanização e o momento da
edificação ou entre o momento da edificação o e tempo da sua utilização;
Conteúdo programático :

A detalhar consoante os temas de referência a aprofundar e o projecto / dissertação especifica a empreender.
(ver descrição, objectivos e temas teóricos de referência)
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*Considerando 10 referências bibliográficas meramente ilustrativas do tema proposto
Observações:

Sendo o urbanismo o domínio científico do tema proposto considera-se que o mesmo pode ser desenvolvido, com
abordagens naturalmente distintas, por alunos dos 3 mestrados integrados: arquitectura, urbanismo e interiores.

