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Welcome to the 28th APDR Congress, September 16-17, 
2021, UTAD, Vila Real, Portugal 
 

APDR and the Local Organising Committee wish you a pleasant and inspiring 
participation! 
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Themes 

Umbrella Theme 
“Green and inclusive transitions in Southern European regions: What can we do better?” 
 
Beyond the various themes related to regional science, this congress will focus on how recent theoretical advances on 
place-based development, alongside empirical appraisal of policies addressing smart, sustainable, and inclusive regional 
development, can help regional scientists to inform the design of territorially-differentiated green transitions. What can 
scientists, politicians, and citizens do better in designing and implementing development agendas and policies, learning 
with available research and past policies? 
 

General Themes 
RS02 - New Urban Agenda and Sustainable Development Goals 
RS03 - Circular Economy at Regional, National and International Level 
RS05 - Energy, Transports and Mobility, Agri-food and other Systemic Transitions 
RS11 - Natural Environment and Urban Development 
RS12 - Natural Environment and Rural Development 
RS14 - Territorial Cohesion and Asymmetries 
RS15 - Innovation, Entrepreneurship and Regional Development 
RS16 - Quality of life, Wellbeing and Happiness 
RS17 - Tourism, Sports and Regional Development 
 

Special Sessions’ Themes 
SS01 - Social innovation and inclusive territories 
Jorge Cunha (Chair), Ridvan Cinar 
SS03 - Agility, innovation, and institutional cooperation in the response to the pandemic in regional and metropolitan 
contexts 
Jorge Gonçalves 
SS04 - Sustainable development of the Islands between tradition and innovation 
Simona Cafieri 
SS06 - Education, Human Capital and Territorial Development 
Leonida Correia (Chair), Conceição Rego, Daniela Olo 
SS07 - The use of PLS-SEM methods applied to Social Sciences 
Francisco Sánchez-Cubo (Chair), Inmaculada Crespo-Morán 
SS09 - Depopulation and Territorial Inequalities 
Ana Viñuela (Chair), Fernando Rubiera Morollon 
SS10 - Designing Transformation: Public management & territories of the future 
Paulo Castro Seixas (Chair), Daniel Aisenberg, Diogo Guedes Vidal, Filipe Ferreira, Ricardo Cunha Dias – CAPP 
SS11 - Climate change adaptation and territorial planning at a regional level: latest developments 
Carolina T. da Silva Bernardo (Chair), João Cerejeira, Rita Sousa 
SS14 - Design and territory – policies and strategies with the creative industries for the recovery and resilience of 
regional development 
Jorge Brandão Pereira (Chair), Paula Tavaves  
SS17 - Territorial dimensions of green and digital transitions 
Lívia Madureira (Chair), Carlos Peixeira Marques, Giuseppina Cassalia 

  

http://www.apdr.pt/congresso/2021/uploads/1/7/2/5/17254170/ss01.pdf
http://www.apdr.pt/congresso/2021/uploads/1/7/2/5/17254170/ss03.pdf
http://www.apdr.pt/congresso/2021/uploads/1/7/2/5/17254170/ss03.pdf
http://www.apdr.pt/congresso/2021/uploads/1/7/2/5/17254170/ss04.pdf
http://www.apdr.pt/congresso/2021/uploads/1/7/2/5/17254170/ss06.pdf
http://www.apdr.pt/congresso/2021/uploads/1/7/2/5/17254170/ss07.pdf
http://www.apdr.pt/congresso/2021/uploads/1/7/2/5/17254170/ss10.pdf
http://www.apdr.pt/congresso/2021/uploads/1/7/2/5/17254170/ss11.pdf
http://www.apdr.pt/congresso/2021/uploads/1/7/2/5/17254170/ss14.pdf
http://www.apdr.pt/congresso/2021/uploads/1/7/2/5/17254170/ss14.pdf
http://www.apdr.pt/congresso/2021/uploads/1/7/2/5/17254170/ss17.pdf
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Committees 
 

Scientific Committee 
Alexandre Guedes, UTAD, Portugal 
Abdellatif Khattabi, ENFI, Morocco 
Alcino Couto, U Beira Interior, Portugal 
Ana Rita Cruz, DINÂMIA'CET-IUL, Portugal 
Ana Sargento, UP Leiria; Portugal 
Ana Vinuela, U Oviedo, Spain 
Artur Cristóvão, UTAD, Portugal 
Artur da Rosa Pires, U Aveiro, Portugal 
Carla Marques, UTAD, Portugal 
Carlos Fonseca, UTAD, Portugal 
Carlos P. Marques, UTAD, Portugal 
César de Osvaldo Pakissi, FEC-UJES, Angola 
Conceição Rego, U Évora, Portugal 
Eduarda Marques da Costa, IGOT/UL, Portugal 
Fernando Rubiera Morollón, U Oviedo, Spain 
Francisco Carballo-Cruz, U Minho, Portugal 
Franciso de Sousa Diniz, CETRAD, Portugal 
Hugo Pinto, CES-U Coimbra & U Algarve, Portugal 
Isabel Mota, U Porto, Portugal 
Isabel Ramos, U Évora, Portugal 
Iva Pires, FCSH-UNL, Portugal 
João Carlos Cerejeira, U Minho, Portugal 
João Lourenço Marques, U Aveiro, Portugal 
José Cadima Ribeiro, U Minho, Portugal 
José R. Pires Manso, U Beira Interior, Portugal 
José Silva Costa, U Porto, Portugal 
Katarzyna Kopczewska, U Warsaw, Poland 
Leonida Correia, CETRAD/UTAD, Portugal 

Lívia Madureira, UTAD, Portugal  
Marcos Olímpio Santos, U Évora, Portugal 
Miguel Á. Márquez Paniagua, U Extremadura, Spain 
Patrícia Melo, ISEG, Portugal 
Paula Cristina Remoaldo, U Minho, Portugal 
Paulo Neto, U Évora, Portugal 
Pedro G. Silva, UTAD, Portugal 
Pedro Martins, Queen Mary, UK 
Regina Salvador, UNL, Portugal 
Ricardo Bento, UTAD, Portugal 
Roberta Capello, Politecnico di Milano, Italy 
Rui Baptista, IST, Universidade de Lisboa, Portugal 
Rui Nuno Baleiras, U Minho, Portugal 
Saudade Baltazar, U Évora, Portugal 
Terciane S. Carvalho, U Federal do Paraná, Brazil 
Tiago Freire, Xi'an JiaoTong-Liverpool Univ., China 
Tomaz Ponce Dentinho, U Açores, Portugal 

 
Local Organizing Committee 
Lívia Madureira, CETRAD/UTAD (Chair) 
Carla Susana Marques, CETRAD/UTAD 
Ricardo Bento, CETRAD/UTAD 
Alexandre Guedes, CETRAD/UTAD 
Rui Silva, CETRAD/UTAD 
Tomás Ponce Dentinho, UAçores 
 

STAFF 
Elisabete Martins, APDR 

Organization and Support 

       
 

                             

  
                                                                        UIDB/04011/2020 

Congress Venue 
University of Trás-os-Montes e Alto Douro 

Building: Complexo Laboratorial 
Quinta de Prados, 5001-801 Vila Real 
  

http://www.utad.pt/
http://www.apdr.pt/
http://www.regionalscience.org/
http://ersa.org/
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Information 
 

Please note the time zone of the conference is [UTC+1] - Lisbon time (Central European Summer Time 

(CEST) is 1:00 hour ahead Lisbon, Portugal). 

The online presentations in the Parallel Sessions, will be held via the video interface Google Meet 

(https://meet.google.com/ (you will need a Google account to use Google Meet)). Each link is available in the 

program for each session. 

All other Session (Opening, Plenaries and Closing Session) will be streaming at https://utadtv.utad.pt/live. 

 

Guideline for Presenters and Chairs 

Presenters and Chairs 
The timeslot of parallel sessions is limited to 90 minutes, with the exception of Parallel Sessions (4) that have 120 minutes 

Time of each presentation is limited to 15 minutes, inclusive for sessions with 3 or 4 Presentations. Time of presentation 

remains the same if there are two speakers for the same presentation. 

Please note: 

- A host will start to admit participants into the meeting 15 minutes in advance on the Google Meet platform. Please 

join us at least 10 minutes in advance on the Google Meet platform. Don't be late to avoid disturbing the course of the 

session. 

Discussion & Chair's role 
A discussion period is foreseen for all sessions. Attendees are invited to post their questions via Chat (please see “Send 

chat messages to video meeting participants”). Messages are visible to everyone in the call. 

Chairs'role 

The main roles of the chair are: 

− To welcome the presenters of the session and invite them to deliver their presentations. 

− To control the presentation timing by all speakers  

− To check the live Q&A feature (Chat) on the event platform and select questions for each speaker. 

− To take into account the time left for discussion, the session must finish in the schedule. 

− To report to the organization the missing presentations. 

− To ask the organization to solve any problem that might appear and cannot be solved by the chair; 

Reminder: link to the APDR Congress 2021 program and if you are a presenter or identified with a chair role, please 

have a very careful look into your presentation(s) schedule as well as the chair details. 

For any questions, please send us an email to apdr@apdr.pt. 

Kind regards, 

The Organising Committee Team   

https://meet.google.com/
https://utadtv.utad.pt/live
https://support.google.com/meet/answer/9308979?hl=en&ref_topic=7290350
https://support.google.com/meet/answer/9308979?hl=en&ref_topic=7290350
http://www.apdr.pt/congresso/2021/program.html
mailto:apdr@apdr.pt
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Programme Overview 
 

Thursday, 16 September Friday, 17 September 

Registration desk [09:00-09:30] Registration desk [08:30-09:00] 

OPENING SESSION 
[9:30-10:00 | Auditório B0.01 - 

https://utadtv.utad.pt/live] 
Parallel Sessions (3) 

[9:00-10:30] 
Plenary Session I 

The era of 4.0 technological transformations. Regional 
patterns and socio-economic impacts 
Keynote-speaker: Roberta Capello 
Chairman: Francisco Carballo-Cruz 

[10:00-11:00 | Auditório B0.01 - 
https://utadtv.utad.pt/live]  

COFFEE-BREAK 
[10:30-11:00] 

COFFEE-BREAK 
[11:00-11:30] 

Parallel Sessions (4) 
[11:00-13:00] 

Parallel Sessions (1) 
[11:30-13:00] 

LUNCH  
[13:00-14:30] 

LUNCH  
[13:00-14:30] 

Parallel Sessions (2) 
[14:30-16:00] 

Plenary Session III 
Beyond regions: Policies with People for Places? 

Keynote-speakers: André Torre, Elvira Uyarrra, Miguel 
Poiares Maduro 

Chairman: Lívia Madureira 
[14:30-16:00 | Auditório B0.01 - 

https://utadtv.utad.pt/live] 

COFFEE-BREAK 
[16:00-16:30] 

COFFEE-BREAK 
[16:00-16:30] 

Plenary Session II 
Regional Science Policy and Practice Journal 

Keynote-speakers: Ana Viñuela, Katarzyna 
Kopczewska, Patrícia Melo 

Chairman: Tomaz Ponce Dentinho 
[16:30-18:00 | Auditório B0.01 - 

https://utadtv.utad.pt/live] 

Parallel Sessions (5) 
[16:30-18:00] 

 

CLOSING SESSION  
 [18:00-18:30 | Auditório B0.01 - 

https://utadtv.utad.pt/live] 

OFFICIAL DINNER   
[19:00-20:30 | Restaurant Panorâmico of UTAD] 

  
All onsite sessions will be at the building: Complexo Laboratorial of UTAD and all sessions at the Auditório B0.01 
will be streaming at https://utadtv.utad.pt/live. 
Please note the time zone of the conference is [UTC+1] - Lisbon time (Central European Summer Time (CEST) is 
1:00 hours ahead Lisbon, Portugal).  

https://utadtv.utad.pt/live
https://utadtv.utad.pt/live
https://utadtv.utad.pt/live
https://utadtv.utad.pt/live
https://utadtv.utad.pt/live
https://utadtv.utad.pt/live
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Overview Parallel Sessions 
 

Thursday, 16 September 

P
S

 (
1

) 
1

1
:3

0
-1

3
:0

0
 

SS06 - Education, 
Human Capital and 

Territorial 
Development 

SS01A - Social 
innovation and 

inclusive territories 

RS17A - Tourism, 
Sports and Regional 

Development 

RS11 - Natural 
Environment and 

Urban Development 

SS14A - Design and 
territory – policies 
and strategies with 

the creative 
industries for the 

recovery and 
resilience of reg. 

development 

SS07A - The use of 
PLS-SEM methods 
applied to Social 

Sciences 

[Onsite & Online]  [Onsite]  [Online]  [Online] [Online] [Online] 
Auditório B0.01 

https://utadtv.utad.
pt/live  

Room C1.13 
https://meet.google
.com/bqc-ngjv-bjo  

https://meet.google
.com/whq-wbig-

uku  

https://meet.google
.com/hgg-kyjv-yfh  

https://meet.google
.com/zmg-cjcq-ems  

       

P
S

 (
2

) 
1

4
:3

0
-1

6
:0

0
 

SS09 - Depopulation 
and Territorial 

Inequalities 

RS02 - New Urban 
Agenda and 
Sustainable 

Development Goals 

RS05A - Energy, 
Transports and 

Mobility, Agri-food 
and other Systemic 

Transitions 

RS15A - Innovation, 
Entrepreneurship 

and Regional 
Development 

SS14B - Design and 
territory – policies 
and strategies with 

the creative 
industries for the 

recovery and 
resilience of reg. 

development 

SS07B - The use of 
PLS-SEM methods 
applied to Social 

Sciences 

[Onsite & Online]  [Online]  [Online] [Online] [Online]  [Online] 
Auditório B0.01 

https://utadtv.utad.
pt/live  

https://meet.google
.com/qdi-rfco-ghc  

https://meet.google
.com/sqv-dwps-bhr  

https://meet.google
.com/ryb-ygeq-ogz  

https://meet.google
.com/bvb-ydmj-sfg 

https://meet.google
.com/ddm-tscc-dxq 

 

Friday, 17 September 

P
S

 (
3

) 
0

9
:0

0
-1

0
:3

0
 

RS14A - Territorial 
Cohesion and 
Asymmetries 

RS05B - Energy, 
Transports and 

Mobility, Agri-food 
and other Systemic 

Transitions 

RS17B - Tourism, 
Sports and Regional 

Development 

RS15B - Innovation, 
Entrepreneurship 

and Regional 
Development 

SS04 - Sustainable 
development of the 

Islands between 
tradition and 

innovation 

SS10A - Designing 
Transformation: 

Public management 
& territories of the 

future 
[Onsite]  [Onsite]  [Online]  [Online] [Online] [Online] 

Auditório B0.01 
https://utadtv.utad.

pt/live  
Room C1.13 

https://meet.google
.com/tpq-fmhk-orr  

https://meet.google
.com/tvs-ctgj-jqi  

https://meet.google
.com/iqo-cuvb-nmf  

https://meet.google
.com/rjd-pcsm-kaz  

       

P
S

 (
4

) 
1

1
:0

0
-1

3
:0

0
 

SS17 - Territorial 
dimensions of green 

and digital 
transitions 

RS12A - Natural 
Environment and 

Rural Development  

RS03 - Circular 
Economy at 

Regional, National 
and International 

Level 

RS14B - Territorial 
Cohesion and 
Asymmetries 

SS01B - Social 
innovation and 

inclusive territories 

SS03 - Agility, 
innovation, and 

institutional 
cooperation in the 

response to the 
pandemic in 
regional and 
metropolitan 

contexts 
[Onsite]  [Onsite]  [Online]  [Online] [Online] [Online] 

Auditório B0.01 
https://utadtv.utad.

pt/live  
Room C1.13 

https://meet.google
.com/zja-ypjx-hbg  

https://meet.google
.com/kdj-pxum-fzf  

https://meet.google
.com/gzx-dcen-xun  

https://meet.google
.com/hjb-wfqv-rqt  

       

P
S

 (
5

) 
1

6
:3

0
-1

8
:0

0
 SS11 - Climate 

change adaptation 
and territorial 
planning at a 

regional level: latest 
developments  

RS17C - Tourism, 
Sports and Regional 

Development 

RS16 - Quality of 
life, Wellbeing and 

Happiness 

RS12B - Natural 
Environment and 

Rural Development 

RS14C - Territorial 
Cohesion and 
Asymmetries 

SS10B - Designing 
Transformation: 

Public management 
& territories of the 

future 

[Onsite]  [Onsite]  [Online]  [Online] [Online] [Online] 

Auditório B0.01 
https://utadtv.utad.

pt/live  
Room C1.13 

https://meet.google
.com/kkn-jdyd-fhj  

https://meet.google
.com/ryk-mcir-kyr  

https://meet.google
.com/fru-tyus-gzt  

https://meet.google
.com/zyp-cksb-upt  

  

https://utadtv.utad.pt/live
https://utadtv.utad.pt/live
https://meet.google.com/bqc-ngjv-bjo
https://meet.google.com/bqc-ngjv-bjo
https://meet.google.com/whq-wbig-uku
https://meet.google.com/whq-wbig-uku
https://meet.google.com/whq-wbig-uku
https://meet.google.com/hgg-kyjv-yfh
https://meet.google.com/hgg-kyjv-yfh
https://meet.google.com/zmg-cjcq-ems
https://meet.google.com/zmg-cjcq-ems
https://utadtv.utad.pt/live
https://utadtv.utad.pt/live
https://meet.google.com/qdi-rfco-ghc
https://meet.google.com/qdi-rfco-ghc
https://meet.google.com/sqv-dwps-bhr
https://meet.google.com/sqv-dwps-bhr
https://meet.google.com/ryb-ygeq-ogz
https://meet.google.com/ryb-ygeq-ogz
https://meet.google.com/bvb-ydmj-sfg
https://meet.google.com/bvb-ydmj-sfg
https://meet.google.com/ddm-tscc-dxq
https://meet.google.com/ddm-tscc-dxq
https://utadtv.utad.pt/live
https://utadtv.utad.pt/live
https://meet.google.com/tpq-fmhk-orr
https://meet.google.com/tpq-fmhk-orr
https://meet.google.com/tvs-ctgj-jqi
https://meet.google.com/tvs-ctgj-jqi
https://meet.google.com/iqo-cuvb-nmf
https://meet.google.com/iqo-cuvb-nmf
https://meet.google.com/rjd-pcsm-kaz
https://meet.google.com/rjd-pcsm-kaz
https://utadtv.utad.pt/live
https://utadtv.utad.pt/live
https://meet.google.com/zja-ypjx-hbg
https://meet.google.com/zja-ypjx-hbg
https://meet.google.com/kdj-pxum-fzf
https://meet.google.com/kdj-pxum-fzf
https://meet.google.com/gzx-dcen-xun
https://meet.google.com/gzx-dcen-xun
https://meet.google.com/hjb-wfqv-rqt
https://meet.google.com/hjb-wfqv-rqt
https://utadtv.utad.pt/live
https://utadtv.utad.pt/live
https://meet.google.com/kkn-jdyd-fhj
https://meet.google.com/kkn-jdyd-fhj
https://meet.google.com/ryk-mcir-kyr
https://meet.google.com/ryk-mcir-kyr
https://meet.google.com/fru-tyus-gzt
https://meet.google.com/fru-tyus-gzt
https://meet.google.com/zyp-cksb-upt
https://meet.google.com/zyp-cksb-upt
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Thursday, 16 September 2021 

09:30-10:00 | Formal Opening (Welcome Session) [Auditório B0.01 & 
https://utadtv.utad.pt/live]  

 

 
Emídio F. S. Gomes 

Reitor da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto 

Douro 

 
Fernando Rubiera-

Morollón 
Asociación Española de 

Ciencia Regional (AECR) 
President, Spain 

 

Francisco Carballo-
Cruz,  

Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento 

Regional (APDR) 
President, Portugal 

 

Lívia Madureira, 
Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, 
Portugal 

LOC Chair 

 

10:00-11:00 | Plenary Session I [Auditório B0.01 & https://utadtv.utad.pt/live]  
 

Chairman: Francisco Carballo-Cruz, University of Minho, Portugal 
Link, managed by the chairman, to the participants online ask questions: https://videoconf-
colibri.zoom.us/j/84044584203  

 

The era of 4.0 technological transformations. 
Regional patterns and socio-economic impacts 
 
 

Roberta Capello, Politecnico di Milano, Italy 

 

11:00-11:30 | COFFEE-BREAK  
 

11:30-13:00 | Parallel Sessions (1)  
 

SS06 - Education, Human Capital and Territorial Development  
Chair: Leonida Correia     Location: Auditório B0.01 & https://utadtv.utad.pt/live 
 

80 DETERMINANTES DE EDUCATION-JOB MATCH PARA OS DIPLOMADOS DO ENSINO SUPERIOR PORTUGUÊS  
Daniela Olo 

47 AN OVERVIEW OF THE COMPONENTS IN THE PORTUGUESE AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INFORMATION 
SYSTEM (AKIS) INSPIRED BY THE EU-AGRI-LINK PROJECT: A REFLECTION 
Timothy L. Koehnen 

89 ÍNDICE DE ROTINIZAÇÃO DAS TAREFAS: DISPARIDADES AO NÍVEL REGIONAL EM PORTUGAL 
Miguel António Almeida 

45 CONTRIBUTOS DO ENSINO SUPERIOR PARA O DESENVOLVIMENTO: O CASO DA MOBILIDADE DOS 
DIPLOMADOS 
Conceição Rego 

30 A TRANSIÇÃO DA UNIVERSIDADE PARA O MERCADO DE TRABALHO: PERSPETIVA DOS ESTUDANTES DA UTAD 
Leonida Correia 

 

SS01A - Social innovation and inclusive territories  
Chair: Jorge Cunha         Location: Room C1.13 
 

46 INCLUSIVE SOCIETIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LEARNING FROM A CASE STUDY INSIGHT   
Carla Ferreira 

61 THE IMPORTANCE OF FOREST FIRES MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
Marina Araújo de Matos 

98 THE CONTRIBUTION OF SOCIAL INNOVATION INCUBATORS TO ACHIEVE INCLUSIVE TERRITORIES 
Jorge Cunha 

 

https://utadtv.utad.pt/live
https://utadtv.utad.pt/live
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84044584203
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84044584203
https://utadtv.utad.pt/live
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RS17A - Tourism, Sports and Regional Development  
Chair: Genoveva Aparicio Serrano Location: Online - https://meet.google.com/bqc-ngjv-bjo  
 

15 OPERATIVITY, INFORMATIVE CAPACITY AND INTERACTION OF THE WEBSITES OF TOURISM 
ACCOMMODATION IN A DESTINATION: THE CASE OF EXTREMADURA (SPAIN) 
Marcelino Sánchez Rivero 

39 GRANDE ROTA DO ESTRELA GEOPARK – UM PROJETO ESTRUTURANTE 
Patrícia Azevedo 

51 SEAWATER DETERIORATION AND THE TOURIST’S BETA CONVERGENCE PROCESS: A GEOSPATIAL BIG DATA 
ANALYSIS OF THE SPANISH MEDITERRANEAN COAST 
Genoveva Aparicio Serrano 

70 NÓMADAS DIGITAIS – UM NOVO ALVO PARA O DESTINO TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES. 
Ana Garcez 

 

RS11 - Natural Environment and Urban Development  
Chair: Daniel A. Perozo-Suárez Location: Online - https://meet.google.com/whq-wbig-uku 
 

1 THE ROLE OF URBAN PLANNING IN CLIMATE CHANGE ADAPTATION: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF UHI IN 
EUROPEAN CITIES  
Nicolò Florenzio 

6 O ENVOLVIMENTO DE ATORES NÃO GOVERNAMENTAIS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS PROTEGIDAS 
EM PORTUGAL 
Emily Santos 

75 O USO DAS ÁREAS VERDES E DO DISCURSO AMBIENTAL COMO ATRATIVO DE VENDA DOS LOTEAMENTOS 
FECHADOS NA CIDADE DE DOURADOS, NO BRASIL 
Mariana Alves Kirchner 

79 É O DESMATAMENTO UM SINÔNIMO DE DESENVOLVIMENTO? UM ESTUDO BASEADO EM ANÁLISE REGIONAL 
NO ESTADO DO MATO GROSSO, BRASIL 
Daniel Alberto Perozo-Suárez 

 

SS14A - Design and territory – policies and strategies with the creative 
industries for the recovery and resilience of regional development 
Chair: Jorge Brandão Pereira  Location: Online - https://meet.google.com/hgg-kyjv-yfh  
 

72 O DESIGN DE INOVAÇÃO SOCIAL NA PROMOÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS: OS 
RESULTADOS ESPERADOS E INESPERADOS DO "MANEIRAS DE SEVER" 
Pedro F Lopes 

81 LOOKING AT THE NEW EUROPEAN BAUHAUS FROM THE PERSPECTIVE OF AN ENVIRONMENTAL NGO AS AN 
OFFICIAL PARTNER 
Rui Costa Monteiro 

108 DESIGN & ARTESANATO & IDENTIDADE E CULTURA DE UMA REGIÃO. O PAPEL DO DESIGN NA CRIAÇÃO DE 
SOLUÇÕES DE PACKAGING PARA A PEÇA ARTESANAL EM CERÂMICA DA REGIÃO DE BARCELOS - UMA 
PARCERIA ENTRE ENSINO, AUTARQUIA E ARTESÃOS LOCAIS. ESTUDO DE CASO. 
Cristiana Serejo 

 

SS07A - The use of PLS-SEM methods applied to Social Sciences 
Chair: Francisco Sánchez-Cubo Location: Online - https://meet.google.com/zmg-cjcq-ems  
 

48 A PLS MEASURE OF TALENT MANAGEMENT FOR PUBLIC SECTOR EMPLOYEES’ JOB SATISFACTION IN TOURIST 
DESTINATIONS 
José Luis Sánchez-Ollero 

49 PUEDEN INFLUIR LOS GESTORES EMPRESARIALES EN EL CONSUMO RESPONSABLE DE SUS CLIENTES? 
APLICACIÓN PLS PARA EL CASO DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES EN ESPAÑA 
José Luis Sánchez-Ollero 

52 FACTORES DETERMINANTES DEL SALARIO ESPAÑOL A TRAVÉS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 
Elena V Lasso de la Veja 

 
 

13:00-14:30 | LUNCH 
 
 
 

https://meet.google.com/bqc-ngjv-bjo
https://meet.google.com/whq-wbig-uku
https://meet.google.com/hgg-kyjv-yfh
https://meet.google.com/zmg-cjcq-ems
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14:30-16:00 | Parallel Sessions (2)  
 

SS09 - Depopulation and Territorial Inequalities 
Chair: Ana Vinuela     Location: Auditório B0.01 & https://utadtv.utad.pt/live  
 

26 DESPOVOAMENTO E DESIGUALDADES TERRITORIAIS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E RESPONSABILIDADE DO 
PODER LOCAL 
Maria Antónia P Almeida 

22 DEMOGRAPHIC PROJECTIONS IN NORTHWESTERN SPAIN: ARE THERE DYNAMIC PROCESSES OF RESIDENTIAL 
RELOCATION AFTER THE PANDEMIC? 
Fernando Rubiera Morollón 

27 POCTEP: 30 ANOS DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA 
Miguel Viegas 

10 LOS RPTS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE GALICIA DESDE UNA PERSPECTIVA POBLACIONAL. 
Francisco Jesús Ferreiro Seoane 

38 POST-COVID STRATEGIES ON DEPOPULATION: SPANISH GOVERNMENT, AUTONOMOUS COMMUNITIES AND 
LOBBIES 
Vicente Pinilla 

 

RS02 - New Urban Agenda and Sustainable Development Goals 
Chair: Iva M. Pires     Location: Online – https://meet.google.com/qdi-rfco-ghc  
 

11 WHAT CAN WE LEARN FROM COVID-19 OUTBREAK HOUSEHOLD FOOD ROUTINES TO REDUCE FOOD WASTE 
AND CONTRIBUTE TO ACCOMPLISH SDG 12.3? 
Iva M. Pires 

55 CONSUMING ‘THE GOOD’ PRODUCTS – URBAN CONSUMERS AND RURAL PROVENANCE FOODS 
Elisabete Figueiredo 

94 THE ROLE OF URBAN AGRICULTURE IN PROVIDING MULTIFUNCTIONAL SPACES: A CRITICAL REVIEW  
Daniel Alberto Alberto Perozo-Suárez 

116 A NATURAL CAPITAL NATIONAL POLICY FOCUSING ON MUNICIPALITIES: AN OPPORTUNITY TO IMPLEMENT 
THE MUNICIPAL FUND FOR ENVIRONMENTAL AND URBAN SUSTAINABILITY IN PORTUGAL  
Bethânia Suano 

 

RS05A - Energy, Transports and Mobility, Agri-food and other Systemic 
Transitions 
Chair: Vinicius C Rego     Location: Online - https://meet.google.com/sqv-dwps-bhr 
 

99 BETÕES ECOEFICIENTES COM INCORPORAÇÃO DE RCD PARA APLICAÇÃO EM REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS – 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Ana Célia H Antunes 

110 A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF SUSTAINABILITY TRANSITIONS IN TRANSPORTATION STUDIES AND 
MICROMOBILITY 
Vinicius C Rego 

111 SOCIOTECHNICAL TRANSITIONS OF THE BRAZILIAN ENERGY SECTOR THROUGH THE STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT 
Gabriela Almeida Marcon Nora 

130 TENDÊNCIAS PARTICIPATIVAS NA TERCEIRA IDADE, EM CONTEXTO COVID-19: DISPARIDADES E 
CONVERGÊNCIAS ENTRE MODELOS DE PROVIDENCIALISMO PÚBLICO DIFERENCIADOS 

 Bruno Pires 

 

RS15A - Innovation, Entrepreneurship and Regional Development 
Chair: Carla Cristina Santos    Location: Online - https://meet.google.com/ryb-ygeq-ogz  
 

66 O PAPEL DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS NA SUSTENTABILIDADE DOS TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE  
Anderson Rei Galvão 

71 AS ESTRATÉGIAS DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O MAR: UMA ANÁLISE 
COMPARATIVA NO CONTEXTO DA UNIÃO EUROPEIA 
Carla Cristina Santos 

123 GLOBALIZATION INDEX OF THE PORTUGUESE REGIONS 
Ana Paula Africano 

 
 

https://utadtv.utad.pt/live
https://meet.google.com/qdi-rfco-ghc
https://meet.google.com/sqv-dwps-bhr
https://meet.google.com/ryb-ygeq-ogz
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SS14B - Design and territory – policies and strategies with the creative 
industries for the recovery and resilience of regional development 
Chair: Jorge Brandão Pereira    Location: Online - https://meet.google.com/bvb-ydmj-sfg 
 

101 FUSION - EUROPA CRIATIVA, UM PROJETO EM REALIZAÇÃO NO ONLINE COM APLICAÇÃO AOS TERRITÓRIOS. 
Paula Tavares 

112 CIDADES, CULTURA E CRIATIVIDADE 
Marlene Ferreira Ribeiro 

124 “CREATIVE ART, DESIGN AND MATERIALS THINKING” AS RESEARCH MOTO TOWARDS THE ENGAGEMENT OH 
HIGHER EDUCATION, REGIONAL INDUSTRY AND DEVELOPMENT STAKEHOLDERS 
Jorge Brandão Pereira 

 

SS07B - The use of PLS-SEM methods applied to Social Sciences 
Chair: Francisco Sánchez-Cubo    Location: Online - https://meet.google.com/ddm-tscc-dxq 
 

53 DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LOS FACTORES DETERMINANTES DEL SALARIO ESPAÑOL 
Elena V Lasso de la Vega 

59 UNA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PLS-SEM AL ESTUDIO DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Francisco Sánchez-Cubo 

60 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE UN MODELO PLS-SEM APLICADO A LAS CIENCIAS SOCIALES 
Francisco Sánchez-Cubo 

 

16:00-16:30 | COFFEE-BREAK  
 

16:30-18:00 | Plenary Session II [Auditório B0.01 & https://utadtv.utad.pt/live]  
 
Chairman: Tomaz Ponce Dentinho, University of Azores, Portugal and RSPP Editor-in-chief  
Link, managed by the chairman, to the participants online ask questions: https://videoconf-
colibri.zoom.us/j/84549433061?pwd=UUt2SUFWaDRxOFUwZkVJYURBb0ZhUT09  

 

Use of Regional Science Methods 
a Session of Regional Science Policy and Practice Journal 

 

 
 

 

Ana Viñuela, 
Universidad de Oviedo, Spain 

 

Katarzyna 
Kopczewska, 

University of Warsaw, 
Poland 

 

Patrícia Melo, 
ISEG, University of Lisbon, 

Portugal 

 

19:00-20:30 | OFFICIAL DINNER  
[Restaurant Panorâmico of UTAD] 

  

https://meet.google.com/bvb-ydmj-sfg
https://meet.google.com/ddm-tscc-dxq
https://utadtv.utad.pt/live
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84549433061?pwd=UUt2SUFWaDRxOFUwZkVJYURBb0ZhUT09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84549433061?pwd=UUt2SUFWaDRxOFUwZkVJYURBb0ZhUT09
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Friday, 17 September 2021 

09:00-10:30 | Parallel Sessions (3)  
 

RS14A - Territorial Cohesion and Asymmetries 
Chair: Tomás Dentinho     Location: Auditório B0.01 & https://utadtv.utad.pt/live  
 

14 MOTORWAYS, URBAN GROWTH, AND SUBURBANISATION: EVIDENCE FROM THREE DECADES OF MOTORWAY 
CONSTRUCTION IN PORTUGAL 
Bruno Rocha 

58 OS FUNDOS ESTRUTURAIS E A POLÍTICA EDUCATIVA EM PORTUGAL NO QUADRO 2014-2020 
Ana Grifo 

64 MUDANÇA DE CAPITAL E POLÍTICA REGIONAL: A EFICÁCIA DESSA ESTRATÉGIA. 
Cassio Rolim 

115 THEORY AND HISTORY IN REGIONAL SCIENCE 
Tomás Dentinho 

 

RS05B - Energy, Transports and Mobility, Agri-food and other Systemic 
Transitions 
Chair: Conceição Rego         Location: Room C1.13 
 

5 REFLECTIONS FOR A STRATEGY TO REDUCE EMISSIONS IN COSTA RICA 
Rui Castanho 

77 A STATE OF THE ART ON ADOPTION OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL INNOVATIONS FOR FOOD SECURITY 
IN AFRICA. 
Jose V Rosario 

78 DOES ROAD ACCESSIBILITY TO CITIES SUPPORT RURAL POPULATION GROWTH? EVIDENCE FOR PORTUGAL 
BETWEEN 1991 AND 2011 
Conceição Rego 

84 WINE INTERNATIONAL TRADE AMONG EURO AREA COUNTRIES: A PANEL DATA SPATIAL GRAVITY ANALYSIS 
Sofia Gouveia 

 

RS17B - Tourism, Sports and Regional Development 
Chair: Carlos Fernandes     Location: Online - https://meet.google.com/tpq-fmhk-orr  
 

82 GAMIFICAÇÃO APLICADA A GEOPARQUES: UMA PROPOSTA DE MODELO CONCEPTUAL 
Mariana Andrade 

107 OS CAMINHOS DE SANTIAGO: ANÁLISE AOS FUNDOS EUROPEUS COMO MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO   
Pedro Azevedo 

122 O BREXIT E A DESGLOBALIZAÇÃO 
Angélica Massuquetti 

126 FOOD CULTURE, TRADITIONAL CUISINE AND CHANGE: A CASE STUDY OF THE MINHO REGION OF PORTUGAL 
Carlos Fernandes 

 

RS15B - Innovation, Entrepreneurship and Regional Development 
Chair: Agostinho Bumba     Location: Online - https://meet.google.com/tvs-ctgj-jqi  
 

57 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA E INQUÉRITO COMUNITÁRIO À INOVAÇÃO: O CASO DAS PUBLICAÇÕES INDEXADAS 
À WEB OF SCIENCE 
Michelle Lins de Moraes 

109 LOCALIZAÇÃO DE CENTROS DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS: REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DO TERRITÓRIO 
NAS ESTRATÉGIAS CORPORATIVAS 
Hélder Uzêda Castro 

117 PEREGRINAÇÕES: CARREIRAS, CARREIROS E ATALHOS DA LAPA, SERNANCELHE 
Ana Nunes 

125 MUDANÇA ESTRATÉGICA NAS PEQUENAS EMPRESAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 
Agostinho Bumba 

 
 
 

https://utadtv.utad.pt/live
https://meet.google.com/tpq-fmhk-orr
https://meet.google.com/tvs-ctgj-jqi
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SS04 - Sustainable development of the Islands between tradition and innovation 
Chair: Simona Cafieri     Location: Online - https://meet.google.com/iqo-cuvb-nmf  
 

43 A GOVERNANÇA DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS EM ILHAS OCEÂNICAS: CONTEXTOS, ATORES E DESAFIOS 
Mariana Moreira 

102 MEASURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ISLANDS BETWEEN TRADITION AND INNOVATION 
Simona Cafieri 

96 STRATEGIES OF CIRCULAR ECONOMY IN THE ISLANDS 
Simona Cafieri 

 

SS10A - Designing Transformation: Public management & territories of the 
future - CAPP 
Chair: Paulo Castro Seixas    Location: Online - https://meet.google.com/rjd-pcsm-kaz  
 

25 RETHINKING GARDENS AND PUBLIC PARKS (GPP) BEYOND GREENNESS: AN INTEGRATED PERSPECTIVE 
ABOUT GPP ECOSYSTEM SERVICES IN CITIES 
Diogo G Vidal 

31 PROMOTING AND EVALUATING GOVERNANCE: PROPOSAL FOR AN EVALUATION MODEL OF TERRITORIAL 
PUBLIC POLICY INSTRUMENTS 
Filipe Ferreira 

34 BEYOND-BORDERS THINKING: PROMOTING ECUMENES 
Nadine Lobner 

 

10:30-11:00 | COFFEE-BREAK 
 

11:00-13:00 | Parallel Sessions (4)  
 

SS17 - Territorial dimensions of green and digital transitions 
Chair: Lívia Madureira     Location: Auditório B0.01 & https://utadtv.utad.pt/live  
 

118 INNOVATION AND SUSTAINABILITY TRANSITIONS IN EUROPEAN AGRICULTURE: ARE FARMERS ABLE AND 
AVAILABLE TO ENGAGE IN INTENSIVE LONG-TERM LEARNING PROCESSES? 
Lívia Madureira 

121 THE INFLUENCE OF FARMERS’ COMMUNITY AND NETWORKS ON AMAZONIAN AQUACULTURE GREEN 
TRANSITIONS 
Carlos P Marques 

119 SUSTAINABILITY-DRIVEN INNOVATION POLICIES FOR LOW-DENSITY REGIONS:  WHAT CAN WE LEARN WITH 
LOCAL INNOVATORS TRANSITIONS? 
Lívia Madureira 

 

RS12A - Natural Environment and Rural Development 
Chair: José Manuel Lucio        Location: Room C1.13 
 

2 MARKETING TERRITORIAL. O CASO DE PALMELA – DO CONHECIMENTO AO RECONHECIMENTO 
José Manuel Lucio 

21 MODELING OF THE ECONOMIC ACTIVITY AND WATER ENVIRONMENT IN FINLAND 
Katsuhiro Sakurai 

24 TERRA COMUNITÁRIA EM PORTUGAL: NOVA DINÂMICA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 
Claiton Jose Mello 

68 DINÂMICA E CONTRIBUTOS DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL NA LITERATURA 
CIENTÍFICA  
Adriano L Silva 

97 O PAPEL DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO PLANEAMENTO FLORESTAL INTEGRADO 
Sara M Tapa 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/iqo-cuvb-nmf
https://meet.google.com/rjd-pcsm-kaz
https://utadtv.utad.pt/live
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RS03 - Circular Economy at Regional, National and International Level 
Chair: Eduarda Marques D Costa    Location: Online - https://meet.google.com/zja-ypjx-hbg  
 

7 COMÉRCIO INTERNACIONAL E ECONOMIA CIRCULAR: DESAFIOS E PERSPETIVAS 
Raquel Pereira 

17 THE “WATER PRODUCTIVITY” ILLUSION: ANALYZING THE EFFECTIVENESS OF WATER PRODUCTIVITY 
INDICATOR FOR THE WATER POLICIES DEVELOPMENT 
Nadin Ozcelik 

35 ECONOMIA CIRCULAR NA REGIÃO DO ALGARVE: PRÁTICAS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
Eduarda Marques D Costa 

41 ECONOMIA CIRCULAR NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES: IMPACTOS 
ECONÓMICOS DO PROJETO REBUILD17 
Beatriz G Martins 

105 THE ROLE OF WATER AND CITIES IN CIRCULAR ECONOMY POLICY 
Ana Catarina Miranda 

 

RS14B - Territorial Cohesion and Asymmetries 
Chair: Hugo Pinto     Location: Online - https://meet.google.com/kdj-pxum-fzf  
 

4 IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE ASYMMETRIES OF THE EUROPEAN UNION 
Vítor João Pereira Domingues Martinho 

23 AS MUTAÇÕES DAS POLÍTICAS DE RENDIMENTO CONDICIONADO À INSERÇÃO EM TORNO DA 
TERRITORIALIZAÇÃO NA EUROPA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
Ana Filipa C Cruz Pinto 

28 UMA EXPRESSÃO ESPACIAL DAS DESIGUALDADES SOCIAIS 
Miguel Viegas 

62 RESILIÊNCIA E PANDEMIA: PERFIS TERRITORIAIS E RESPOSTAS À CRISE EM PORTUGAL 
Hugo Pinto 

 

SS01B - Social innovation and inclusive territories 
Chair: Jorge Cunha     Location: Online - https://meet.google.com/gzx-dcen-xun  
 

20 TERRITORIAL AND SOCIAL INNOVATION FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN THE TERRITORIES OF 
NOUVELLE AQUITAINE (FRANCE) 
Mohamed Taabni 

63 SOCIAL BUSINESS MODELS AS A NEW WAY OF MANAGING INNOVATION IN HEALTHCARE 
Daniel Ferreira Polónia 

73 CAPITAL SOCIAL, GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL 
Carlos Manuel Nunes 

90 THE POTENTIAL OF SOCIAL INNOVATION TO CREATE TRANSFORMATIVE CAPACITY IN COMMUNITIES 
Joana Dias 

83 THE ASSESSMENT OF PUBLICLY FUNDED DEVELOPMENT PROJECTS: A BRIEF LITERATURE REVIEW 
Thomaz M Fagá 

 

SS03 - Agility, innovation, and institutional cooperation in the response to the 
pandemic in regional and metropolitan contexts 
Chair: Jorge Gonçalves     Location: Online - https://meet.google.com/hjb-wfqv-rqt  
 

32 LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN LA REGIÓN DE EXTREMADURA (ESPAÑA) 
Beatriz Corchuelo Martínez-Azúa 

36 IMPACTO DE LA COVID-19 EN COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS EN EXTREMADURA (ESPAÑA). ESTUDIO 
DE CASOS MÚLTIPLE 
Celia Sama Berrocal 

65 STRATEGIES AND POLICIES TO FACE THE CHALLENGES OF THE PANDEMIC AT THE REGIONAL AND 
MUNICIPAL LEVEL: THE CASE OF MATOSINHOS 
Emília M Rebelo 

113 COVID-19 E DISTANCIAMENTO CONTROLADO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: UMA ANÁLISE DAS 
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO 
Eduardo Damiani Pavin 

40 PANDEMIC AND INSTITUTIONAL RESILIENCE. IMPACTS AND RESPONSES OF THE INSTITUTIONAL 
STRUCTURE OF SOCIAL SUPPORT IN THE LISBON METROPOLITAN AREA 
Jorge Gonçalves 

 
 

https://meet.google.com/zja-ypjx-hbg
https://meet.google.com/kdj-pxum-fzf
https://meet.google.com/gzx-dcen-xun
https://meet.google.com/hjb-wfqv-rqt
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13:00-14:30 | LUNCH  
 

14:30-16:00 | Plenary Session III [Auditório B0.01 & https://utadtv.utad.pt/live]  
 

Chairman: Lívia Madureira, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal 
Link, managed by the chairman, to the participants online ask questions: https://videoconf-

colibri.zoom.us/j/85887263457?pwd=YTljZ3V6Tmo5ZmVVUGhrMEhSQkphQT09 

Beyond regions: Policies with People for Places? 
 

 

André Torre, 
National Institute for 

Agronomic Research, France 

 

Elvira Uyarra, 
Alliance Manchester Business 

School, UK 

 

Miguel Poiares 
Maduro, 

School of Transnational 
Governance, Italy 

16:00-16:30 | COFFEE-BREAK  
 

16:30-18:00 | Parallel Sessions (5)  
 

SS11 - Climate change adaptation and territorial planning at a regional level: 
latest developments 
Chair: Carolina T S Bernard    Location: Auditório B0.01 & https://utadtv.utad.pt/live  
 

91 ESTRATÉGIAS INDÍGENAS PARA ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA AMAZÔNIA 
Elke U Costanti 

29 O CAMINHO CONSTRUÍDO DO ALIMENTO: POR UMA EQUAÇÃO SUSTENTÁVEL DE PRODUÇÃO E CONSUMO 
Claiton Jose Mello 

92 A SYSTEMATIC REVIEW OF REGIONAL CLIMATE ADAPTATION POLICIES AT EU: FINDING THE GAPS 
Carolina T S Bernardo 

 

RS17C - Tourism, Sports and Regional Development 
Chair: José MG Cadima Ribeiro        Location: Room C1.13  
 

8 ESTUDO DA PERCEÇÃO DOS EMPREENDEDORES SOBRE O POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 
RURAL NO ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES 
Rui Castanho 

12 FACTORS AFFECTING RESIDENTS` ATTITUDES TOWARD TOURISM IN THE AZORES: LOOKING TO THEIR LEVEL 
OF INTERACTION WITH TOURISTS 
José MG Cadima Ribeiro 

120 TOURIST RISK PERCEPTIONS OF THE MUNICIPALITY OF PORTO IN 2019 AND IN THE ONGOING PANDEMIC 
PERIOD 
Paula Remoaldo 

128 DETERMINANTES DA DESPESA TURÍSTICA E IMPACTO ECONÓMICOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA  
António Almeida 

129 TURISMO, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: ALGUMAS NOTAS SOBRE A RAM  
António Almeida 

 

RS16 - Quality of life, Wellbeing and Happiness 
Chair: Teresa CC Sequeira    Location: Online - https://meet.google.com/kkn-jdyd-fhj  
 

13 GOOD GOVERNANCE AND WELL-BEING IN SPANISH MUNICIPALITIES 
Eduardo González Fidalgo 

16 QUALIDADE DE VIDA NOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES: TODOS DIFERENTES, TODOS IGUAIS? 
Teresa CC Sequeira  

42 ASSESSING SPATIAL INEQUALITIES IN URBAN QUALITY OF LIFE - EMPIRICAL EVIDENCES FROM ANALYSIS IN 
ATHENS, GREECE 
Kleomenis Kalogeropoulos 

56 DOES MIGRATION IMPROVE THE QUALITY OF LIFE? THE CASE OF SWEDISH IMMIGRANTS IN PORTUGAL 
Daniel Rauhut 

https://utadtv.utad.pt/live
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85887263457?pwd=YTljZ3V6Tmo5ZmVVUGhrMEhSQkphQT09
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85887263457?pwd=YTljZ3V6Tmo5ZmVVUGhrMEhSQkphQT09
https://utadtv.utad.pt/live
https://meet.google.com/kkn-jdyd-fhj
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RS12B - Natural Environment and Rural Development 
Chair: Sara Simões     Location: Online - https://meet.google.com/ryk-mcir-kyr  
 

74 PAISAGEM PROTEGIDA LOCAL DO SOUSA SUPERIOR – UM ESTUDO DE CASO 
Carlos Manuel Nunes 

76 RURAL BUILDINGS; CHANGE THE FUNCTION KEEP THE RELEVANCE 
M. Graça A Moreira 

100 O TEU VERDE NÃO É O MEU VERDE. DAR VOZ ÀS COMUNIDADES PARA UMA TRANSIÇÃO VERDE MAIS 
INCLUSIVA 
Sara Simões 

104 CONCESSÃO FLORESTAL E GOVERNANÇA FLORESTAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE UMA PESQUISA EM 
CRESCIMENTO 
Kamila D Araujo 

114 A POLÍTICA AGRÍCOLA E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MATO GROSSO DO SUL, BRASIL 
Paulo Henrique O Hoeckel 

 

RS14C - Territorial Cohesion and Asymmetries 
Chair: Pedro Franco     Location: Online – https://meet.google.com/fru-tyus-gzt  
 

69 APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS: O CASO DA HABITAÇÃO COMO 
EXEMPLO  
João Filipe Rosário Vicente 

85 QUEIJO SERRANO - TENDÊNCIA DE UM NOVO RELACIONAMENTO RURAL URBANO 
Camila Ballus 

93 COESÃO TERRITORIAL E OS SERVIÇOS LOCAIS DE INTERESSE GERAL – CONDIÇÕES PARA A OFERTA 
Pedro Franco 

103 THE IMPACTS OF DIGITALIZATION ON THE REGIONAL LABOUR MARKET 
Angélica A Souza 

 

SS10B - Designing Transformation: Public management & territories of the 
future - CAPP 
Chair: Paulo Castro Seixas    Location: Online - https://meet.google.com/zyp-cksb-upt  
 

37 CULTURAL PLANNING THINKING: PLANNING FOR DIVERSITY  
Paulo Castro Seixas 

44 DESIGN THINKING: CONTINUOUS REINVENTING AS A NEED 
Daniel Aisenberg 

67 FUTURE THINKING: UTOPIAS & DISTOPIAS IN ADMINISTRATION 
Ricardo C Dias 

106 URBAN LIVING LABS: SUSTAINABILITY TRANSITIONS TOWARDS CIRCULAR CITIES 
Diego Hernando Florez Ayala 

 

18:00-18:30 | Closing Session [Auditório B0.01 & https://utadtv.utad.pt/live]  
 

 

Tomás Ponce Dentinho, 
APDR President of the Assembly, Portugal 

RSPP Editor-in-chief 

 

Lívia Madureira, 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro/CETRAD, Portugal 
LOC Chair 

  

https://meet.google.com/ryk-mcir-kyr
https://meet.google.com/fru-tyus-gzt
https://meet.google.com/zyp-cksb-upt
https://utadtv.utad.pt/live
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1 THE ROLE OF URBAN PLANNING IN CLIMATE CHANGE ADAPTATION: AN EMPIRICAL 
ANALYSIS OF UHI IN EUROPEAN CITIES 
Nicolò Florenzio*; Gianni  Guastella (Fondazione Eni Enrico Mattei); Filippo Magni (IUAV Venezia); Stefano 
Pareglio (Fondazione Eni Enrico Mattei); Francesco Musco (IUAV Venezia) 
nicolo.florenzio@feem.it*; gianni.guastella@feem.it; fmagni@iuav.it; stefano.pareglio@feem.it; francesco.musco@iuav.it 

Abstract: This paper empirically analyses the relationship between urban form and Urban Heat Island (UHI) in a dataset of 631 
European cities that matches remotely sensed land-use and surface temperature data. A UHI event is defined as an uninterrupted 
streak of days where the temperature differential measured at 12.00 A.M. between the city core and its surroundings is higher than 
2.5°C. To explain the probability of being exposed to UHI, few landscape metrics are included in a binary regression model. These 
metrics include city size, fragmentation, built-up density, porosity and urbanization. The model controls for the local climate 
condition and the geographical location of the city. Evidence links urban form to the likelihood of being exposed to a UHI event, but 
it does so only for cities located in Mediterranean countries. Among the landscape metrics, built-up density and porosity are the 
most influential determinant of the probability of UHI exposure. UHI risk reduction may be achieved by lowering the built-up density 
of the city core and by increasing its porosity. Hence, the study finds that urban planning may play a meaningful role in the adaptation 
to UHI phenomena, but the results suggest that this conclusion is only valid for Mediterranean cities. 

2 MARKETING TERRITORIAL. O CASO DE PALMELA – DO CONHECIMENTO AO 
RECONHECIMENTO 
Jose Manuel Lucio (CICS NOVA)*; Bruno Marques (CM Palmela); Nuno Moita (CM Palmela) 
jmrl@fcsh.unl.pt*; pereira-marques@fcsh.unl.pt; nmoita@cm-palmela.pt 

Abstract: Com a presente comunicação pretende-se apresentar uma abordagem teórica e uma primeira perspetiva ao que poderá 
vir a prefigurar uma estratégia, a um tempo reflexiva e, a outro tempo operacional, de marketing territorial para o território do 
município de Palmela. Deste modo, estabelecem-se como principais objetivos para a comunicação, por um lado, proceder a um 
resumo do state of the art no que ao marketing territorial diz respeito e, por outro lado, definir um quadro operacional, incluíndo 
um conjunto de iniciativas para a ação, para uma futura estratégia multidimensional, de promoção do território do concelho de 
Palmela. Pelas suas características territoriais, Palmela oferece um quadro motivador para o domínio do marketing aplicado ao 
espaço geográfico. Ao combinar elementos típicos de uma sociedade urbana/industrial, [quer no que concerne às tipologias de 
ocupação do espaço, quer no que respeita às vivências sociais e modelo de acumulação de riqueza (com uma base mais 
marcadamente industrial e terciária - comércio e serviços)], com a presença ainda dominante de um mundo rural, nomeadamente 
nas áreas centro e sul do município, Palmela constitui um interessante campo de análise para estratégias promotoras e valorizadoras 
dos recursos endógenos.  Em termos de estrutura do paper, iremos dividir o nosso trabalho em três partes fundamentais: num 
primeiro momento, e com recurso a estudos desenvolvidos por autores estrangeiros e nacionais como Philip Kotler, Sérgio Marques, 
Sophie Patrício ou Ricardo Rosa, procederemos a uma pesquisa de índole teórica sobre conceitos, objetivos e conteúdos de análises 
de marketing territorial. Num segundo momento, apresentaremos, de forma sucinta, os traços essenciais do território do Concelho 
de Palmela, para, numa ultima etapa, estabelecermos as bases de uma estratégia de promocão do território do município em causa. 
Em termos de fontes de informação, e para além de estudos, bases estatísticas e trabalhos já desenvolvidos pela autarquia no domínio 
estratégico, recorreremos a um conjunto de entrevistas a atores com influência, interesse e participação no desenvolvimento do 
território de Palmela. A análise apresentada na presente comunicação deverá permitir uma primeira abordagem a um leque de 
questões básicas associadas à promoção sistemática de territórios: o que existe de marketing territorial no espaço alvo de estudo? 
Quais os agentes detentores da oferta territorial? Qual a imagem actual do território para os seus públicos-alvo e como é que estes 
gostariam que fosse? Quais são os mais significativos vetores de orientação para erguer uma verdadeira “Marca Territorial”? Em 
termos operacionais, a nossa comunicação incluirá algumas pistas para futuras ações valorizadoras do município no quadro de uma 
estratégia abrangente de promoção territorial. Deste modo, e fazendo referência ao título da nossa comunicação, afirmamos como 
ideia orientadora do nosso trabalho o seguinte desígnio - “Sabemos que Palmela é conhecida por estes motivos e, agora, pretendemos 
que seja reconhecida por estes valores, recursos e estratégias de futuro” 

4 IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE ASYMMETRIES OF THE EUROPEAN UNION 
Vítor João Pereira Domingues Martinho (Agricultural School (ESAV) and CERNAS-IPV Research Centre, 
Polytechnic Institute of Viseu (IPV), Viseu)* 
vdmartinho@esav.ipv.pt* 

Abstract: Despite the various instruments created by the European Union to promote balanced development among the different 
member states, the asymmetries between countries and regions continue to represent real challenges for national and European 
institutions. This unbalanced development is made worse by external shocks such as the Covid-19 pandemic. In this context, the 
main objective of the research presented here is to analyse the impact of the frameworks created by the pandemic on the different 
socioeconomic indicators and how these implications spread across the European Union. For this purpose, statistical information 
from Eurostat was considered. These data were explored through approaches developed by the economic theory. The results show 
that, in fact, the pandemic was a symmetric cause with asymmetric consequences, because the different incidences in the population 
and due to the different economic robustness of the countries. The results obtained can be interesting insights for public institutions. 

5 REFLECTIONS FOR A STRATEGY TO REDUCE EMISSIONS IN COSTA RICA 
Roxana Duran Sosa (National University, Costa Rica (UNA)); Rui Castanho (Universidade WSB)*; Gabriel  
Orozco Duran (EAN University, Colombia) 
roxana.duran.sosa@una.ac.cr; acastanho@wsb.edu.pl*; gabo.o.d@hotmail.com 

Abstract: In the light of government policy, the strategy for reducing emissions has been developed.  This preliminary study presents 
a comprehensive analysis of the scope of the strategy. The methodology used is based on a substantial review of the literature, official 
documents and reports analysis, as well as interviews with the main regional actors. Contextually, the outcomes are: i) the financial 
instrument used by FONAFIFO has contributed to the expansion of forest cover in the national territory; however, changes must be 
considered to have an integral impact on the environment; ii) the country's sustainable development strategy should focus on 
expanding forested areas and regulating the growth of vehicle fleets, both proposals can be achieved by rethinking investment and 
attracting capital. The regulation of emissions will be essential in order to achieve a reduction in emissions. 
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6 O ENVOLVIMENTO DE ATORES NÃO GOVERNAMENTAIS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
ÁREAS PROTEGIDAS EM PORTUGAL 
Emily Santos*; Sara Pires (Universidade de Aveiro) 
cabralemily@ua.pt*; sarapires@ua.pt 

Abstract: Nas últimas décadas tem sido crescente a atuação e visibilidade das Organizações Não Governamentais (ONGs) na política, 
reforçada sobretudo pela promoção de novas formas de governança. Apesar de reconhecida sua função como mediadoras entre o 
Estado e a população, pouco se sabe sobre os mecanismos e estratégias usados por esses atores no processo de policymaking. Esta 
pesquisa pretende entender como ONGs influenciam o desenvolvimento de políticas públicas em áreas protegidas em Portugal, e 
identificar quais os fatores, circunstâncias e mecanismos, de natureza social, econômica, ideológica ou política, que incentivam ou 
inibem a capacidade de influenciar essas políticas. Para alcançar essa tarefa, será adotada uma perspetiva hermenêutica de análise, 
considerando a essência e o papel dos sujeitos no fenômeno estudado. A necessidade de usar esta abordagem se deve ao fato de esse 
tipo de pesquisa procurar entender o fenômeno a partir de onde ele acontece, interpretando-o pela subjetividade dos atores que 
dele participam (Denzin & Lincoln, 1994), sem categorias previamente criadas, dando espaço para uma análise mais construtivista 
da realidade estudada. Será realizada uma pesquisa exploratória, a nível nacional, através de um questionário direcionado a ONGs 
de ambiente que constam na lista oficial da Agência Portuguesa de Ambiente e que reúnam os seguintes critérios: tenha sido criada 
com o objetivo de sustentar uma causa ambiental. A partir dos resultados, pretende-se criar um quadro analítico para investigar a 
atuação de ONGs em áreas protegidas, confrontando-o com a revisão de literatura sobre o tema e possibilitando a validação de um 
conjunto de dimensões críticas para o reforço do papel das ONGs nas políticas públicas direcionadas às áreas protegidas. Os 
resultados desta investigação serão usados na construção da tese de doutoramento da coautora, que faz parte do Programa Doutoral 
em Políticas Públicas na Universidade de Aveiro. 
Palavras-chave: Políticas públicas de ambiente; ONGs; Atores não governamentais. 

7 COMÉRCIO INTERNACIONAL E ECONOMIA CIRCULAR: DESAFIOS E PERSPETIVAS 
Raquel Pereira (Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. CEOS.PP)* 
rpereira@iscap.ipp.pt* 

Abstract: O comércio internacional e o processo de globalização tornaram os sistemas de produção e as cadeias de valor 
progressivamente globais. O modelo económico linear "extrair-consumir-descartar" associado ao crescimento populacional, 
consumo massivo, aumento da riqueza e esperança média de vida, estão a colocar uma pressão insustentável sobre o planeta e os 
seus recursos.  Este facto foi determinante para a definição da Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. A 
Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a definição de estratégias de implementação da economia circular, 
estão no topo das prioridades económicas, sociais e ambientais do mundo. Este é um projeto ambicioso e multidimensional que 
requer o empenho de todos - consumidores, empresas, organizações, governos e países. Os princípios do modelo de economia 
circular são elementos chave para o desenvolvimento sustentável e isto implica mudanças muito significativas na forma como as 
nossas sociedades, empresas, consumidores e mercados estão organizados. Pelo seu potencial impacto no crescimento económico e 
na redução da pobreza, o comércio internacional constitui uma vertente chave para a implementação da economia circular e alcance 
do desenvolvimento sustentável. Existem várias ligações potenciais entre o comércio internacional e a economia circular que 
precisam ser adotadas, aproveitadas e alavancadas para que se atinjam esses objetivos. Através de uma revisão bibliográfica, este 
trabalho visa clarificar conceitos e obter uma melhor compreensão das ligações entre a economia circular, o comércio e o 
desenvolvimento sustentável. Alguns benefícios económicos podem ser alcançados pela adoção de processos de economia circular,  
incluindo a utilização de materiais e energia de forma mais sustentável e eficiente, reforçando o comércio de produtos e serviços 
com baixo teor de carbono. Contudo, isso exige que os objetivos e políticas do sistema comercial multilateral e a ação de 
desenvolvimento sustentável sejam complementares e se apoiem mutuamente. 
Palavras chave: Comércio Internacional, Desenvolvimento Sustentável, Economia Circular. 

8 ESTUDO DA PERCEÇÃO DOS EMPREENDEDORES SOBRE O POTENCIAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL NO ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES 
Rui Castanho (Universidade WSB)*; Gualter Couto (FEG-Universidade dos Açores e CEEAplA, Portugal ); Áurea 
Sousa (FCT-Universidade dos Açores e CEEAplA, Portugal); Célia Carvalho (FCSH-Universidade dos Açores e 
CINEICC, Portugal ); Maria da Graça Batista; Pedro Pimentel (FEG-Universidade dos Açores e CEEAplA, 
Portugal) 
acastanho@wsb.edu.pl*; gualter.mm.couto@uac.pt; aurea.st.sousa@uac.pt; celia.mo.carvalho@uac.pt; 
maria.gc.batista@uac.pt; pedro.ms.pimentel@uac.pt 

Abstract: Considerando que o turismo é um dos motores do desenvolvimento dos territórios periféricos, parece imprescindível 
compreender as opiniões e percepções dos principais atores regionais, de forma a desenhar, coerentemente, planos regionais de 
desenvolvimento sustentável. Neste sentido, o presente trabalho estudou as perceções dos empreendedores através de 
questionários, de forma a aferir, entre outras temáticas, o potencial de desenvolvimento do turismo rural no Arquipélago dos Açores. 
O estudo  permitiu identificar que mais de 40% destes empresários realiza a sua atividade na Ilha de São Miguel, seguido da Ilha do 
Faial (com valores acima dos 35%) e como terceira opção a Ilha do Pico, com valores superiores a 28%. Foi ainda apurado, através 
da investigação, que a maioria dos empreendedores apontou as seguintes razões para o potencial desenvolvimento do turismo rural 
no Arquipélago dos Açores, bem como para realizarem a sua atividade profissional na Região dos Açores: (i) paisagem (86.4%); (ii) 
ser residente/estar localizado na região (81.8%); (iii) cultura (72.7%); (iv) prestígio do destino (68.2%); e (v) clima (63.6%). 
Palavras-chave: Arquipélago dos Açores, Desenvolvimento Sustentável, Estudos Regionais, Turismo Rural, Turismo Sustentável. 

10 LOS RPTS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE GALICIA DESDE UNA PERSPECTIVA 
POBLACIONAL 
Francisco Jesús Ferreiro Seoane (University of Santiago de Compostela)*; Manuel Octavio Campo Villares 
(University of Coruña); Ana A Cid Bouzo (University of Santiago de Compostela) 
franciscojesus.ferreiro@usc.es*; moctadcv@udc.es; cidbouzoa@gmail.com 
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Abstract: Las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) son una herramienta utilizada por las administraciones públicas, para 
evaluar puestos de trabajo. El propósito de la presente comunicación es analizar la implantación territorial de las RPTs en Galicia, 
diferenciando entre municipios dinámicos y aquellos que están en declive, desde una perspectiva poblacional. Así mismo se analizará 
los criterios de definición de grupos profesionales que se aplican en las RPTs y si existen diferencias entre las ciudades y sus comarcas 
que se llenan frente a los territorios vaciados. Para ello, se han analizado 113 municipios, que concentran el 64% de la población 
gallega, para determinar si cuentan con RPT. Se han diferenciado por una parte los ayuntamientos que disminuyen en población que 
representan el 69,9% con un decrecimiento poblacional del 14,2%; y por otro lado, aquellos municipios cuya población crece 
(30,1%) tienen un crecimiento de población del 11%, para el período 2020/2004. Entre los municipios de la Galicia poblada y 
despoblada se aprecian numerosas diferencias en cuanto a las RPTs. Una de ellas es que los municipios que se despueblan no tienen 
entre sus prioridades la actualización de la RPT. Por otro lado, al ser pequeños municipios de interior, la presencia de los sindicatos 
es menor lo que hace que se ignore la capacidad de exigencia de la actualización o incluso la implantación de la RPT. Se llega a la 
conclusión de que, si bien la RPT es un instrumento de carácter obligatorio, el 50,5% de los municipios de Galicia no cuentan con 
ella. Este dato aumenta al 62% en el caso de los municipios despoblados. A su vez, y a pesar del carácter legal que tiene la norma 
para todo el territorio nacional y regional se observan grandes diferencias de actualización de los grupos profesionales entre los dos 
territorios.  

11 WHAT CAN WE LEARN FROM COVID-19 OUTBREAK HOUSEHOLD FOOD ROUTINES TO 
REDUCE FOOD WASTE AND CONTRIBUTE TO ACCOMPLISH SDG 12.3? 
Iva M. Pires (Faculty of Social Sciences and Humanities, Universidade Nova de Lisboa; Interdisciplinary Centre 
of Social Sciences—CICS.NOVA, , Lisbon, Portugal)* 
im.pires@fcsh.unl.pt* 

Abstract: In the EU around 88Mt of food are lost or wasted every year, and these figures are expected to rise to about 126Mt in the 
future. Besides the associated costs estimated at 143 billion euros million euros it represents also negative external effects on the 
environment and loss of natural resources like water and oil. EU is committed to reduce food waste giving its share of contribution 
to the UN Sustainable Development Goals, SDG 12 “Responsible Consumption and Production” and more specifically Target 12.3 “By 
2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chain, 
including post-harvest losses”. To prevent food waste and strengthen sustainability of the food system is important to understand 
where in the food supply chain and why food is lost and wasted (FLW). In spite FLW happens along the entire food supply chain, 
households are responsible for half of that waste. To fully understand the reasons families are thouing so much food to the bin is of 
key relevance to act against food waste. There is a complex relationship between behaviors, cultural and social factors, influencing 
family dynamics and levels of waste. FLW is usually a result of the interaction between multiple behaviors that occur at different 
moments of dealing with food, such as planning, shopping, storage, preparation, consumption, leftovers management and 
assessment of suitability for consumption before being thrown away. Several reasons contribute to explain why families are 
throwing so much food. Time, more precisely, lack of time due to contemporary lifestyles is in one of those reasons as the amount of 
time people devote to food-related activities has been found to correlate with food waste in several studies. In Portugal there is a 
lack of studies on food loss and waste, but an estimation points that one million tons of food could be lost or waste along the food 
supply chain per year. This is an inefficiency as on one hand, the country is not self-sufficient importing part of the food to supply 
internal demand and, on the other hand, Portugal might be one of the EU countries most affected by climate change that will also 
affect food production. Between May and June 2020, during the first COVID-19 outbreak lockdown, a survey was conducted for 
understanding how households perceived food waste as the routines associated with food purchasing, stocking, preparing and 
consumption, changed dramatically, with most meals being consumed at home. A total of 841 valid questionnaires were returned 
from all regions, except for Azores, being Lisbon and Oporto Metropolitan areas the most relevant ones, representing 39% of the 
answers. In this paper we will explore some of the results of that survey.  

12 FACTORS AFFECTING RESIDENTS` ATTITUDES TOWARD TOURISM IN THE AZORES: 
LOOKING TO THEIR LEVEL OF INTERACTION WITH TOURISTS 
José MG Cadima Ribeiro (University of Minho)*; Laurentina M Vareiro (Polytechnic Institute of Cávado and 
Ave and UNIAG) 
jcadima@eeg.uminho.pt*; lvareiro@ipca.pt 

Abstract: The aim of this research is to investigate the factors influencing residents’ perceptions and attitudes toward the tourism 
industry, focusing on the level of interaction between the destination residents and tourists. The study refers to the Atlantic Azores 
islands, Portugal. It makes use of data collected by Regional Statistic Service of Azores (SREA), Portugal, in the aim of its activity as 
regional official statistics institution. The survey took place along the year 2018 and got, globally, 950 valid answers. The survey 
question inquiring the residents on usually keeping direct interaction with the visitors got 451 answers. The findings follow the 
assumptions of the Social Exchange Theory closely; namely, the respondents that used to keep a closer contact with tourists and/or 
directly benefited from the tourism industry tended to express stronger support to the industry. This result has practical 
implications, and the regional and national authorities have to be aware of that in the design of their policies, namely for pursuing a 
sustainable development strategy for the Azores archipelago. 

13 GOOD GOVERNANCE AND WELL-BEING IN SPANISH MUNICIPALITIES 
Eduardo González Fidalgo*; Ana Cárcaba García; Rubén  Arrondo García (Universidad de Oviedo) 
efidalgo@uniovi.es*; acarcaba@uniovi.es; rarrondo@uniovi.es 

Abstract: The goal of this research is to examine the effects of good municipal governance on individual subjective well-being. The 
quality of governance can be understood as effective and incorrupt government. While most of the literature relating good 
governance and SWB has focused on the national level of analysis, we change the lens to the local government level of analysis. 
Following the World Bank Worldwide Governance Indicators (WGI) Project, we define three dimensions of good governance at the 
municipal level: accountability, government efficiency and control of corruption. In order to test the effects of these dimensions of 
good governance on SWB, we use a large survey of individual welfare carried out in Spain in 2013 and 2018. We distinguish four 
potential drivers of SWB: socio-demographic factors, material conditions, quality of life individual variables and good municipal 
governance. Our results show a U-shaped effect of ageing on SWB and a very strong positive effect of cohabitation. Gender and 
nationality seem to play a much smaller or even insignificant role. Indivirual QoL variables, such as social connections or health 
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status are major drivers of SWB. To a lesser extent, the material conditions also have a very significant impact. With respect to good 
governance, our results point to an immediate positive effect of government efficiency on individual SWB levels. Accountability, 
understood as transparency, does not seem to have a significant impact. Surprisingly, we find no immediate effect of controlling 
corruption on reported SWB. However, we find a very strong deferred effect of controlling corruption on future reported SWB. 
Therefore, corruption seems to bring a delayed reduction in the population’s satisfaction with life. Furthermore, those municipalities 
that are able to remove corrupt governments do restore to uncorrupted levels of SWB. 

14 MOTORWAYS, URBAN GROWTH, AND SUBURBANISATION: EVIDENCE FROM THREE 
DECADES OF MOTORWAY CONSTRUCTION IN PORTUGAL 
Bruno Rocha (UECE/REM (ISEG))*; Patricia C Melo (ISEG-ULisboa); Nuno Afonso; João Abreu e Silva (IST) 
bruno.j.rocha@gmail.com*; pmelo@iseg.ulisboa.pt; nuno.fnvs.afonso@gmail.com; jabreu@tecnico.ulisboa.pt 

Abstract: Portugal moved from having less than 200 km of motorways before joining the European Union in 1986 to having the fifth 
highest motorway density relative to population in the Union in 2017. This paper studies the relationship between the expansion of 
the Portuguese motorway network between 1981 and 2011 and the growth of population and employment in the 275 mainland 
municipalities of the country. We address the endogeneity of the geography of motorways using instrumental variables based on 
historical transport networks from 1800 and 1945. Our findings suggest that, on average, new motorways caused large increases in 
both population and employment. In line with existing evidence for other countries, we find that motorways contributed to 
suburbanisation, as the impact of motorways on population growth (but not on employment growth) is particularly strong in 
suburban municipalities. In addition, motorways also appear to have influenced urban agglomeration dynamics, as their effect on 
population growth depends positively on the municipality’s population size in 1970. 

15 OPERATIVITY, INFORMATIVE CAPACITY AND INTERACTION OF THE WEBSITES OF 
TOURISM ACCOMMODATION IN A DESTINATION: THE CASE OF EXTREMADURA (SPAIN) 
Marcelino Sánchez Rivero*; M Cristina Rodríguez-Rangel; Alejandro Ricci Risquete (University of 
Extremadura) 
sanriver@unex.es*; mcrisrod@unex.es; alericci@unex.es 

Abstract: In the global village in which economic activity is currently taking place worldwide thanks to the spread of new 
information and communication technologies in general, and the network of networks in particular, the management, maintenance 
and positioning of a website as an information, promotion and marketing tool is absolutely basic for any business activity and, 
specifically, for the tourist accommodation activity. However, and given the evolution of the digital tourist (from the 1.0 or analogic 
tourist to the 3.0 or collaborative tourist, passing through the 2.0 or social tourist), the websites of tourist accommodation in a 
destination must be operational, since, among other characteristics, they must allow direct bookings to be made, must be secure, 
must load quickly and must be adapted to mobile devices. In addition, today's websites must be highly informative, which is 
particularly important in an activity such as tourism, where tourists gather a large amount of data and information before choosing 
a destination and accommodation and before making the trip. Finally, and in order to meet the needs of tourists 3.0, websites must 
interact with customers, allowing them to comment on and rate their tourist experience, linking these comments or ratings to their 
profiles on social networks and guaranteeing a response from the accommodation where they have stayed overnight. The aim of this 
study is to analyze the state of development of the websites of tourist accommodation in a destination, Extremadura, which aims to 
keep up with this technological revolution. To this end, a questionnaire was used to observe the characteristics of the websites (if 
they exist) of the entire population of tourist accommodation in the region (1,748). Based on the items included in this questionnaire, 
and working exclusively with the sub-population of accommodation with a website, three dimensions of evaluation of these websites 
were constructed: operability, informative capacity and interaction. These three dimensions were used as segmentation variables 
to define a total of 4 clearly different groups or clusters of websites. The results obtained confirm that tourist accommodations in 
Extremadura have a lot of work to do to increase the usefulness of their websites. 

16 QUALIDADE DE VIDA NOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES: TODOS DIFERENTES, TODOS 
IGUAIS? 
Andreia Díonisio; Conceição Rego (Universidade de Évora, CEFAGE, Évora, Portugal);  Teresa CC Sequeira 
(Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro/ Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento)* 
andreia@uevora.pt; mcpr@uevora.pt; tsequeir@utad.pt* 

Abstract: A estimação do nível de desenvolvimento de um território é uma questão que tem conhecido diferentes abordagens e 
metodologias. Se as primeiras tentativas ficaram associadas à determinação do rendimento gerado e retido pelo território, os mais 
recentes indicadores do nível de qualidade de vida ou bem-estar privilegiam um conceito multidimensional que acompanha a 
evolução do próprio conceito de desenvolvimento. Assim, os indicadores propostos actualmente pela ciência e adoptados por várias 
entidades supranacionais, reflectem não apenas a dimensão puramente económica, sendo de considerar como indispensáveis para 
a avaliação do bem-estar outras dimensões, nomeadamente no campo social e ambiental, triângulo onde assenta o conceito de 
desenvolvimento sustentável. Partindo desta base, outras dimensões poderão ser adicionadas, enriquecendo o conceito. Neste 
trabalho foram consideradas 8 áreas inerentes à qualidade de vida, agregando cada uma delas várias variáveis: Condições de vida e 
população; Actividade produtiva; Saúde; Educação; Lazer e interações sociais; Segurança física; Governança e Ambiente. Estas 
dimensões seguem o proposto pelo EUROSTAT no que respeita à avaliação da qualidade de vida e as variáveis utilizadas são as 
disponíveis pelas estatísticas portuguesas, tendo a consideração o racional de construção dos diversos domínios considerados.  Por 
outro lado, quanto menor for a unidade geográfica de referência, pesem embora as dificuldades e limitações estatísticas, mais 
próximo da realidade será a análise e mais pertinentes e efectivas as considerações finais. Assim, nesse sentido e tendo presente a 
autonomia política e orçamental, a unidade territorial escolhida foi o concelho. Neste seguimento e recolhidas as variáveis a nível 
concelhio para Portugal continental e para o último ano disponível, procedeu-se ao tratamento de dados através da análise 
multivariada. E a construção de clusters permitiu identificar afinidades entre os concelhos. Os resultados obtidos mostram as 
assimetrias de desenvolvimento e bem-estar no território nacional, e a sua desagregação, quer no respeitante às múltiplas dimensões 
em análise, quer no respeitante à unidade territorial concelhia, permitem um maior e mais profundo conhecimento da realidade 
regional e consequentemente podem favorecer a eficiência das políticas de coesão.  
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17 THE “WATER PRODUCTIVITY” ILLUSION: ANALYZING THE EFFECTIVENESS OF WATER 
PRODUCTIVITY INDICATOR FOR THE WATER POLICIES DEVELOPMENT 
Nadin Ozcelik *; Miguel Rodriguez; Antonio Sartal (University of Vigo); Stephan Lutter (University of 
Economics and Business (WU)) 
nozcelik@uvigo.es*; miguel.r@uvigo.es; antoniosartal@uvigo.es; stephan.lutter@wu.ac.at 

Abstract: This study explores the adequacy of water productivity indicator for the water policies development and assessment. 
Using a 15-years panel data (1995-2010) for 27 European countries we address different drivers of economic growth that could be 
behind the changes in agricultural water productivity, namely, capital intensity, water efficiency and energy intensity. To confirm 
the validity of our findings we provide some additional analyses: simulation based “what-if” analysis, country-level analysis and 
finally, the sensitivity analyses by including seven key East Asian economies. The results show that the improvements in water 
productivity could not be associated with the improvements in water efficiency, but could be explained by the advances in capital 
intensity, and hence labor productivity. Accordingly, we recommend to policy-makers that water productivity indicator should not 
be used for water policies assessment or that at least the driving factors of water productivity should be considered. 

20 TERRITORIAL AND SOCIAL INNOVATION FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN 
THE TERRITORIES OF NOUVELLE AQUITAINE (FRANCE) 
Mohamed Taabni (Université de Poitiers)* 
mohamed.taabni@univ-poitiers.fr* 

Abstract: Climate change impacts the natural resources of territories and increases their vulnerability. The challenges of climate 
change and the challenges of adaptation for resilience involve the mobilization of all actors at the local level. It is at this scale that 
the solutions will be implemented. The sharing of scientifically established information on the consequences at the local level, its 
accessibility and appropriation by the inhabitants is the first fundamental step in thinking and experimenting with socially accepted 
solutions. Expert knowledge and the knowledge of the inhabitants contribute to the emergence of questions, proposals for priority 
actions in terms of mitigation, preservation of economic resources, solidarity, environmental justice and innovation in the 
procedures for their application. The proposed contribution is based on the experience of the action of dissemination and 
dissemination of knowledge on climate change and adaptation of the AcclimaTerra Association in the territories of the Nouvelle 
Aquitaine region; association of which the author is a member. 
Keywords: Territory, adaptation to climate change, social innovation, Nouvelle Aquitaine, France 

21 MODELING OF THE ECONOMIC ACTIVITY AND WATER ENVIRONMENT IN FINLAND 
Katsuhiro Sakurai *; Ilkka Jokinen; Matti Lehtonen (Aalto University Finland) 
k-sakurai@ris.ac.jp*; ilkka.a.jokinen@aalto.fi; matti.lehtonen@aalto.fi 

Abstract: The purpose of this study is to estimate the quantity of the water pollutant load from the land area of Finland, and to clarify 
its relationship with economic activity in Finland. We will also consider building a model for evaluating the environmental-economic 
policies for improving the water quality of the water environment in Finland. To improve the water quality, it is necessary to clarify 
the emission structure of water pollutants from the socio-economic activities and the natural environment. Finland, the target area, 
has a population of 5,533,793, a land area of about 338,000 km2, and more than 70% is occupied by forests and semi-natural areas 
in 2020. Nearly 90% of the land, including wetlands and water bodies, has a natural environment. Helsinki, the capital city, is located 
at the southernmost tip of the city and faces the Gulf of Finland with a population of 656,920. Finland has 310 municipalities, 
including Helsinki, and 19 regions make up administrative districts. Many households and the industrial sectors of urban areas in 
Finland emit water pollutants using sewerage system. There is also a water pollutant load from non-point sources. Part of Finland 
faces the Baltic Sea, and water pollutants from activities of land area flow into the sea area through rivers. The Baltic Sea was still 
evaluated as being in a eutrophic sea. The final target is to develop the evaluation model of Finland that is built for a dynamic 
simulation to derive the optimal solution, and defined as maximizing the objective function that means gross domestic product with 
some constraints such as the water pollutant emissions from household and industry sectors, and the budget of the government, etc. 

22 DEMOGRAPHIC PROJECTIONS IN NORTHWESTERN SPAIN: ARE THERE DYNAMIC 
PROCESSES OF RESIDENTIAL RELOCATION AFTER THE PANDEMIC? 
Fernando Rubiera Morollón*; Esteban  Fernández Vázquez; Elena Lasarte Navamuel (University of Oviedo) 
frubiera@uniovi.es*; evazquez@uniovi.es; lasarteelena@uniovi.es 

Abstract: This article presents a simple procedure for obtaining demographic projections for small geographic areas. This proposal 
fits very well with the present scenario in the case of the demographic projections that the National Institute of Statistics prepares 
for Spain, where these forecasts are presented at a provincial level but not in any more detail. While these provincial projections are 
useful for policy planning and the provision of certain services by the public sector, it would be desirable to have them at a more 
detailed geographical scale at the provincial level. The procedure presented in this paper is illustrated with the case of five provinces 
in Spain, corresponding to the Autonomous Communities of Asturias and Galicia, in which the population forecasts for those 
provinces for the year 2033 are broken down to a parish geographical scale. The results show that a relevant residential relocation 
process to peripheral rural areas is not being appreciated as a consequence of the impulse of online work in the context of the 
pandemic. But it is clearly observable a process of urban sprawl of the most important urban areas. 

23 AS MUTAÇÕES DAS POLÍTICAS DE RENDIMENTO CONDICIONADO À INSERÇÃO EM 
TORNO DA TERRITORIALIZAÇÃO NA EUROPA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
Ana Filipa Cruz Pinto *; Hermínia Gonçalves; Carlos P Marques (University of Tras-os-Montes e Alto Douro) 
ana_filipa_pinto_1991@hotmail.com*; hgoncalves@utad.pt; cmarques@utad.pt 
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Abstract: A presente revisão sistemática da literatura tem como objetivos explorar a narrativa na literatura acerca das mutações em 
torno da tendência da territorialização das políticas de rendimento condicionado à inserção ao nível europeu. A recolha de dados foi 
realizada com recurso à plataforma Scopus, através dos termos de pesquisa ‘welfare’, ‘social policy’, ‘europe’ e ‘activ*’ Como 
metodologia, foi utilizada a análise bibliométrica, com recurso ao instrumento informático Vosviewer. A literatura analisada indica 
que a descentralização do acompanhamento das políticas de rendimento condicionado à inserção é uma tendência nos países 
europeus, embora em níveis de implementação diferenciados. Outra conclusão da literatura recai sobre os possíveis efeitos dessa 
territorialização, por um lado, tende a diminuir os custos com a proteção social ao facilitar o processo de acompanhamento e de 
controle de proximidade, por outro lado, essa abordagem bottom-up, de workfare a partir da proximidade, permanece refém das 
diferentes oportunidades e condições reias de inserção socioprofissional dos territórios. Quanto aos resultados da análise 
bibliométrica indicam um crescimento do número de publicações e de citações nas últimas duas décadas, sendo a Europa que detém 
a maior percentagem de publicações. As revistas cujos artigos possuem maior índice de citação e de co-citação pertencem às áreas 
das ciências sociais. Foi possível detetar uma interligação forte entre autores, fontes e coocorrência de palavras-chave. 

24 TERRA COMUNITÁRIA EM PORTUGAL: NOVA DINÂMICA PARA O DESENVOLVIMENTO 
RURAL 
Claiton Jose Mello (UTAD)* 
claiton.mello@gmail.com* 

Abstract: O artigo proposto tem o objetivo de perceber o tema da terra comum rural, espaço conhecido em Portugal como terra 
comunitária ou baldio, para relacionar este tipo de território com a perspetiva do desenvolvimento do interior do país, 
correspondente às áreas caracterizadas como rural de baixa densidade. Conforme inquérito realizado em 2000, existem 820 baldios 
nas regiões centro e norte de Portugal, onde habitam 406,7 mil portugueses e que usufruem desses territórios (Baptista, 2010, p. 
27). Tais comunidades enfrentam o desafio de encontrar soluções a esse tipo de território, que é caracterizado pelo envelhecimento 
populacional, despovoamento, fraca dinâmica económica, como também pelas ameaças constantes de incêndios florestais (Baptista, 
2018). A terra comum é constituída por espaços territoriais rurais no interior dos países, habitados por comunidades originárias ou 
herdeiras desses territórios seculares, não sendo propriedade privada, nem mesmo propriedade estatal, mas sim propriedade 
comunitária, conforme Lei Constitucional em Portugal (Bica et al., 2018) . A perspetiva de revitalização desses territórios pelas 
comunidades, a exemplo de experiências estudadas por Hespanha (2017) , ou a capacidade de valoração económica de seus bens e 
serviços ambientais (Lopes, 2018, pp 94-95), aliada a perspectiva de políticas e investimentos públicos discutidos e implementados 
em conjunto com os sujeitos sociais nos territórios, pode trazer uma nova configuração aos baldios e contribuir para um novo porvir 
para o desenvolvimento rural. Neste artigo, uma revisão sistemática de literatura será apresentada, a partir da base de dados Scopus, 
para focalizar as problemáticas sociais, económicas e ambientais vinculadas à terra comum. Em seguida, os aspectos da realidade 
dos baldios portugueses em sua dinâmica organizativa e de governança de seus territórios (Skulska et al., 2020)  serão analisados e 
confrontados com o quadro conceptual de análise de sistemas sócio-ecológicos (SESs) proposto por Ostrom (2009) , para o 
estabelecimento de um quadro hipotético de aplicação da estrutura analítica multinível sobre os baldios. A busca pelo 
desenvolvimento territorial de terras comuns em áreas rurais está perpassado pelos desafios contemporâneos do desenvolvimento 
sustentável (ONU, 2018) , porém, ainda prevalecem teses que defendem a necessidade da privatização desses territórios, para 
exploração e controlo privado dos recursos. No entanto, os processos históricos e a análise apresentados neste artigo apontam para 
a capacidade de resistência e governança sustentável das terras comuns pela própria comunidade local e por suas organizações. 
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25 RETHINKING GARDENS AND PUBLIC PARKS (GPP) BEYOND GREENNESS: AN 
INTEGRATED PERSPECTIVE ABOUT GPP ECOSYSTEM SERVICES IN CITIES 
Diogo G Vidal (University Fernando Pessoa)* 
diogoguedesvidal@hotmail.com* 

Abstract: Increased urbanization carries socioenvironmental challenges that may be tackled by promoting green spaces as 
safeguards of sustainability and of the connection between users and the biosphere – reducing social inequalities, improving air 
quality, regenerating the ecosystem, and mitigating climate change impacts. Urban green spaces are the main drivers for increasing 
the quality of urban environments, potentializing local resilience, promoting sustainable lifestyles, as well as improving both the 
health and well-being of their users. The 11th goal of the 2030 United Nations Agenda for Sustainable Development states that 
societies must ensure universal access to safe, inclusive, and fully accessible public spaces. Nevertheless, cities are unequal spaces 
regarding the distribution of environmental resources, resulting in environmental injustice: the most vulnerable areas in 
socioeconomic terms are those that mostly experience environmental vulnerability, partially due to the lack of green spaces, the 
intensive road traffic - resulting in poor air quality and the increase of noise pollution – and the social segregation. The fair 
distribution of urban green spaces must be ensured in both quantity and quality in terms of their ecosystem services: provision, 
regulation, support, and cultural services. Municipal leaders are the main ones responsible for the maintenance of Gardens and Public 
Parks (GPP). However, current evidence identifies limited knowledge about urban green infrastructure governance, since the lack 
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of data about PUGS is the main obstacle to effective intervention. Set against this background, this study aimed to identify clusters of 
ecosystem services potential in 25 GPP in the city of Porto, Portugal, through a validated tool application. Multivariate techniques 
allowed for the identification of predictor dimensions of ecosystem services potential, environmental quality, and facilities. Five 
PUGS clusters were validated: i) Environmentally Empowered and Socially Expectant Spaces, ii) Socioenvironmentally Empowered 
Spaces, iii) Environmentally Empowered but Socially Un-dynamic Spaces, iv) Socioenvironmentally Disempowered Spaces, and v) 
Socioenvironmentally Unexplored Spaces. Also, ecosystem service potential differs within the city and, in some cases, results in 
environmental injustice situations. These results are useful in the design of place-based intervention in PUGS, contributing to the 
increase of ecosystem services potential and in the improvement of urban environment quality and sustainability. Furthermore, 
instead of focusing on political-administrative jurisdictions, this methodological approach allows gains in scale and enhances 
ecosystem services potential at a municipal level. 

26 DESPOVOAMENTO E DESIGUALDADES TERRITORIAIS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E 
RESPONSABILIDADE DO PODER LOCAL 
Maria Antónia P Almeida (ISCTE-IUL)* 
mafpa@iscte-iul.pt* 

Abstract: Fruto de um movimento demográfico em direção às cidades do litoral e ao estrangeiro, com maior intensidade nos anos 
sessenta do século XX, o despovoamento rural tomou conta da paisagem do interior de Portugal. Ainda no Estado Novo foram postos 
em prática programas para impulsionar a economia e a indústria e para fixar as populações nos territórios rurais, entre eles as 
campanhas do trigo, os planos de colonização interna, os projetos de hidráulica agrícola e a reflorestação. Nenhum deles impediu o 
êxodo rural com destino a melhores condições de vida e salários mais atraentes. Nas últimas décadas as grandes cidades, e sobretudo 
os seus subúrbios, assistiram a um crescimento exponencial, enquanto nas zonas rurais, que ocupam 80% do território, atualmente 
apenas reside 20% da população do país.  
A globalização e a deslocalização das indústrias reduziram ainda mais a oferta de emprego, com consequências graves para a 
população que ainda resiste a viver longe dos grandes centros e que se encontra na sua maioria desligada da agricultura como 
principal atividade. Depois de anos de construções rodoviárias e aplicação de fundos comunitários em infraestruturas municipais, a 
falta de população, e particular jovem, tornou-se notória nas vilas e aldeias de Portugal.  
Perante esta realidade, os sucessivos governos elaboraram planos de coesão territorial e desenvolvimento sustentável cuja 
concretização não teve resultados práticos na maior parte dos casos. Em simultâneo, os municípios esforçam-se por reverter o 
despovoamento com estratégias de atração para pessoas e empresas. Pela sua proximidade às populações, é no poder local que recai 
a responsabilidade de consolidar as condições para garantir a qualidade de vida dos seus munícipes e a defesa dos seus territórios, 
assim como identificar e criar incentivos para que as suas populações vivam e trabalhem, sem sentirem necessidade de emigrar. As 
ações mais divulgadas incidem sobre a educação e integração dos jovens, formação profissional, assistência aos mais velhos e 
situações de carência, e especialmente no turismo e na valorização do património, que assumiu novas definições e tipologias. Numa 
era marcada pela forte mediatização do ambiente e dos seus problemas, valoriza-se o património cultural e natural como recurso 
mercantil (Guimarães, 2018). A preocupação mais evidente é a construção de marcas locais, certificações, redescoberta do 
artesanato, da gastronomia, das tradições populares e da natureza. Os festivais de verão são inevitáveis. Porém, nenhuma destas 
ações consegue contrariar a falta de emprego, o desinvestimento público e privado e a falta de serviços básicos, como a água,  a 
eletricidade, as comunicações, o ensino, os cuidados de saúde. A vontade de muitos profissionais se mudarem para o interior, 
mantendo os seus trabalhos à distância, não resiste à fraca cobertura da net e aos deficientes serviços que lá encontram.  
Recentemente sentiu-se o excesso de turismo, especialmente em Lisboa e Porto, onde os bairros mais tradicionais foram 
transformados em parques temáticos e os residentes foram afastados, quando as rendas e valores imobiliários chegaram aos níveis 
das capitais mundiais. Assistiu-se a alguma renovação urbana, mas grande parte dos prédios antigos foi convertida em condomínios 
de luxo, hostels e Airbnb. A restauração e o comércio tradicional foram substituídos por subsidiárias de marcas internacionais. 
Perante a pandemia de Covid-19, as autarquias foram obrigadas a dar respostas imediatas e diretas aos cidadãos, que ultrapassaram 
as indicações das autoridades de saúde e a legislação dos estados de emergência. Com a perda dos turistas, o discurso político mudou. 
Analisam-se as novas posturas e estratégias do poder local para responder aos problemas económicos e sociais locais provocados 
pelo confinamento, especialmente a utilização dos websites e redes sociais, que se tornaram veículos para aumentar a legitimidade 
e a confiança. 

27 POCTEP: 30 ANOS DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA 
Miguel Viegas (Universidade de Aveiro)*; Jan Wolf (UI-GOVCOPP, GETIN_UA, Universidade de Aveiro); João 
Marques; Paulo Batista (Universidade de Aveiro) 
mlbv@ua.pt*; jwolf@ua.pt; jjmarques@ua.pt; pauloricardolb@ua.pt 

Abstract: O Interreg, também conhecido por Cooperação Territorial Europeia, constitui o programa desenhado especificamente pela 
União Europeia para apoiar a cooperação transfronteiriça. Celebrou em 2020 três décadas de existência. Desde 1990, o Interreg 
financiou milhares de projetos e iniciativas destinadas a eliminar barreiras e aproximar pessoas que partilham uma fronteira 
comum. O Interreg já concluiu cinco períodos de programação sucessivos: INTERREG I (1990-1993), INTERREG II (1994-1999), 
INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV (2007-2013) e INTERREG V (2014-2020). 
A cooperação transfronteiriça apoia a cooperação entre regiões NUTS III de pelo menos dois Estados-Membros diferentes situados 
diretamente nas fronteiras ou adjacentes às mesmas. A aplicação dos apoios do Interreg aos territórios fronteiriços da península 
ibérica realiza-se através dos Programas de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP). O Espaço Transfronteiriço de 
Espanha e Portugal é formado por 37 NUT III pertencentes aos dois países. Ao longo da sua história o programa Interreg viu a sua 
dotação financeira ser multiplicada por um fator 10, passando de um para cerca de 10 mil milhões de euros (2014-2020). Num 
momento em que se inicia um novo Quadro Financeiro Plurianual (2021-2027) emerge a necessidade de uma avaliação dos impactos 
das políticas de cooperação transfronteiriças dos últimos 20 anos, com destaque para a cooperação entre Portugal e Espanha. 
As regiões transfronteiriças são normalmente territórios fortemente deprimidos social e economicamente. Vivem em stress 
demográfico acentuado, com perdas significativas de população. Qualquer analise dos impactos resultantes da aplicação do Interreg 
a estas territórios deve ser devidamente contextualizada por forma a evitar leituras simplistas e redutoras (Vanclay, 2015). A 
estimação de modelos com pequenas áreas geográficas, coloca dificuldades na obtenção de resultados fiáveis e consistentes. Neste 
artigo, analisamos o comportamento de um conjunto de variáveis económicas e demográficas desagregadas regionalmente ao nível 
das Nuts III entre 1990 e 2020. Medimos dinâmicas de convergência e divergência entre regiões assim como fenómenos de 
interdependência espacial entre regiões contíguas de ambos os lados da fronteira. Usamos as ferramentas da econometria espacial 
às quais aplicamos um modelo de regressão Bayesiano com a técnica de geração de amostra de Gibbs (LeSage, 1999). 
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Abstract: O planeamento urbano tem como objetivo fundamental a promoção da justiça na organização territorial das diversas 
funções associadas à cidade. Contudo, em muitos casos, a desvantagens sociais são reforçadas em vez de mitigadas na organização 
espacial. As desigualdades espaciais são muitas vezes exacerbadas por efeitos de polarização, associados a fenómenos como a 
segregação, o declínio ou a gentrificação. Os choques, como a crise financeira de 2008 e a pandemia do Covid-19, expõem clivagens 
socioeconómicas e espaciais e deveriam suscitar novas respostas ao nível da gestão urbana. 
As desigualdades sociais e suas dimensões espaciais têm sido objeto de numerosos estudos, em geografia e mais geralmente em 
ciências sociais. Justiça espacial e conceitos relacionados, como coesão territorial, justiça territorial ou equidade espacial, são 
frequentemente discutidos na literatura. As primeiras investigações remontam ao início do século XX a partir da escola de Chicago 
(Grafmeyer & Joseph, 1979; Park & Burgess, 2019). Desde então, muitos estudos têm sido realizados sobre a desigualdade na 
distribuição dos diferentes grupos sociais na cidade, em todos os países do mundo. Contribuições mais recentes sobre este assunto 
podem ser encontradas em (Fainstein, 2009; Marques et al., 2020). 
Este artigo oferece uma análise da dimensão espacial das desigualdades sociais existentes em três cidades de Portugal: Lisboa, Porto 
e Sertã, numa perspetiva dinâmica. As desigualdades espaciais e as suas múltiplas dimensões são analisadas através da combinação 
de várias metodologias estatísticas e cartográficas, recorrendo às ferramentas da econometria espacial. O padrão de distribuição 
espacial dos diferentes estratos sociais nas suas múltiplas dimensões poderá construir uma boa ferramenta de apoio à decisão, 
permitindo assim a concretização de políticas geradoras de maior equidade territorial no acesso às diversas funções e equipamentos 
sociais. 
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29 O CAMINHO CONSTRUÍDO DO ALIMENTO: POR UMA EQUAÇÃO SUSTENTÁVEL DE 
PRODUÇÃO E CONSUMO 
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Abstract: A procura alimentar evoluiu ao longo dos tempos. Esta procura é hoje infinitamente mais complexa. Vai muito para lá da 
simples preocupação nutricional. Pretende igualmente responder a fatores de ordem social, de saúde pública e ambiental. A questão 
crucial que se coloca hoje passa pela necessidade de alimentar a população dentro dos limites dos nossos ecossistemas e respeitando 
um conjunto de padrões sociais e laborais (Galli et al., 2017) . 
O sistema alimentar é fortemente influenciado por políticas públicas. Estas políticas públicas têm uma expressão local, nacional e 
internacional. A pegada alimentar representa uma parte significativa das emissões de gazes com efeito de estufa. A alimentação 
constitui, por isso, um alvo prioritário nas políticas de combate às alterações climáticas (Collins & Fairchild, 2007). Para reduzir a 
pegada alimentar, é necessário alinhar as práticas alimentares dos consumidores, mas também os modos e locais de produção, de 
acordo com os ciclos naturais e encurtando dentro do possível a distância entre a produção e o consumo (Döner et al., 2020). 
O presente artigo pretende analisar a balança agroalimentar portuguesa com base num cabaz de produtos agrícolas que seja 
representativo do consumo alimentar das famílias. Para isso, o artigo buscará perceber a trajetória da produção e consumo de 
alimentos básicos utilizados na culinária portuguesa e identificar os processos e caminhos construídos, a exemplo de políticas da 
União Europeia e nacionais, para que existam longos percursos do alimento, via processo de importação, desde sua produção até 
chegar ao consumidor final. Com este exercício exploratório pretende-se em primeiro lugar demonstrar a insustentabilidade da atual 
equação da produção e consumo alimentar portuguesa. Em segundo lugar, procuramos, face à subutilização de um conjunto de 
fatores, demonstrar as potencialidades existentes em Portugal para reverter o défice externo agro-alimentar e contribuir para a 
redução da pegada alimentar (Wallace & Kock, 2012) . Finalmente, este artigo coloca um conjunto de propostas a integrar no futuro 
Plano Estratégico da PAC (2023-2027). 
Referências  
Collins, A., & Fairchild, R. (2007). Sustainable food consumption at a sub-national level: an ecological footprint, nutritional and 
economic analysis. Journal of Environmental Policy & Planning, 9(1), 5–30. 
Döner, F., Figueiredo, E., & Rivera, M. (2020). Crisis and Post-Crisis in Rural Territories. In Crisis and Post-Crisis in Rural Territories. 
Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50581-3  
Galli, A., Iha, K., Halle, M., El Bilali, H., Grunewald, N., Eaton, D., Capone, R., Debs, P., & Bottalico, F. (2017). Mediterranean countries’ 
food consumption and sourcing patterns:An Ecological Footprint viewpoint. Science of The Total Environment, 578, 383–391. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.191.  
Wallace, R. G., & Kock, R. A. (2012). Whose Food Footprint? Capitalism, Agriculture and the Environment. Human Geography, 5(1), 
63–83. https://doi.org/10.1177/194277861200500106.  
Nota: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do 
projeto UIDB/04011/2020. 

30 A TRANSIÇÃO DA UNIVERSIDADE PARA O MERCADO DE TRABALHO: PERSPETIVA DOS 
ESTUDANTES DA UTAD 
Eduarda Correia (UTAD); Leonida Correia (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, CETRAD, , 
Portugal)* 
eduarda.mb.correia@gmail.com; lcorreia@utad.pt* 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-50581-3
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.191
https://doi.org/10.1177/194277861200500106


 

 

26 

Abstract: As Instituições de Ensino Superior (IES) são um instrumento para o desenvolvimento, em particular das regiões onde 
estão localizadas, nomeadamente pelo seu papel na qualificação dos recursos humanos. No atual contexto de globalização e 
massificação do ensino superior, assume-se como essencial que as IES, para além de formarem os estudantes, promovam o aumento 
da empregabilidade dos seus diplomados. Neste sentido, impõe-se que as IES conheçam as necessidades dos estudantes e as suas 
perceções quanto à respetiva preparação para enfrentar o mercado de trabalho e suas adversidades. Por outro lado, as situações de 
crise económica aumentam a probabilidade dos jovens licenciados ficarem no desemprego ou em condições de precaridade quando 
transitam para o mercado de trabalho. Tal facto gera cada vez mais preocupação dos estudantes do ensino superior com a 
empregabilidade dos cursos, a qual vai assumindo maior preponderância nas suas escolhas de oferta educativa. Este estudo pretende 
identificar se os futuros entrantes no mercado de trabalho se sentem prontos, se sabem o querem e o que vão enfrentar no mundo 
laboral, com base nos resultados de um questionário aplicado aos finalistas de licenciatura e alunos de mestrado da UTAD, da área 
das Ciências Humanas e Sociais. Os dados relativos às 250 respostas obtidas foram tratados com recurso a métodos estatísticos. Os 
resultados evidenciam que a maioria dos alunos tem uma perspetiva negativa relativamente à existência de boas oportunidades de 
emprego para os recém-licenciados e mostram uma elevada preocupação com a concorrência, a incerteza e a precariedade. A atual 
pandemia veio agravar ainda mais as perspetivas negativas dos alunos, contribuindo para que a maior parte sinta uma forte 
apreensão em relação ao futuro. Adicionalmente, cerca de metade dos inquiridos considera que a universidade não faz um bom 
trabalho quanto à disponibilização de ferramentas para enfrentar o mercado de trabalho e que o ambiente da sua universidade não 
os motiva para o mundo laboral. Por fim, os resultados revelam que, em geral, os alunos entendem que a universidade deveria alterar 
os seus métodos de ensino, no sentido de os direcionar para uma melhor transição e integração no mercado de trabalho. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Empregabilidade, Ensino superior, Estudantes. 
Nota: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do 
projeto UIDB/SOC/04011/20. 
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Abstract: O objetivo central deste artigo é desenvolver uma proposta de modelo analítico para a avaliação da governança multinível 
no que respeita aos instrumentos de política pública territorial. A formulação de um modelo de avaliação que nos permita medir a 
centralidade daquela, de acordo com a perceção dos atores territoriais, em qualquer instrumento de política territorial pode trazer 
valor acrescentado ao processo de elaboração de políticas, pode contribuir para o empoderamento institucional da dimensão 
territorial e pode permitir a melhoria do conhecimento científico. No contexto de referenciar a relevância da avaliação e sua relação 
com as políticas públicas, mencionamos o entendimento de Ferrão e Mourato (2010), que ressaltam que a avaliação deve ser 
entendida como mais do que uma mera técnica, mas antes como um processo de mobilização dos atores e de aprendizagem coletiva, 
sublinhando o seu papel como fator de mudança cultural. Destacamos ainda o entendimento de Figueiredo (2004) no qual ele destaca 
que o papel da avaliação de políticas públicas deve abranger a aprendizagem de atores e instituições, destacando que esse papel é 
importante em contextos institucionais marcados pela escassa capacitação e experiência de instituições para processos de avaliação 
cada vez mais complexos e sofisticados. No âmbito desta investigação, referimos como uma contribuição para a construção do nosso 
próprio modelo analítico, propostas anteriores de benchmarks de avaliação formuladas por diversos autores, destacando assim a 
referência cruzada do quadro teórico de governança multinível com a operacionalização de instrumentos específicos capazes de 
avaliar e garantir a sua mensurabilidade em diferentes contextos. Este modelo avaliativo pretende ser entendido como um 
instrumento de trabalho que pode ser mobilizado por qualquer ator territorial envolvido como interessado em um processo de 
interação de natureza territorial multinível. O modelo que apresentamos foi baseado na revisão da literatura e baseia-se na 
referência das seguintes dimensões analíticas: i) Participação e capacitação (Atores), ii) Coordenação e articulação, iii) Finalidade e 
objetivos e iv) Resultados e Avaliação. Propomos também que estas dimensões estratégicas sejam aprofundadas na investigação 
subsequente, de modo a que a proposta de avaliação possa evoluir para um modelo de avaliação capaz de ser aplicado ao nível do 
policy-making territorial, salientando assim a existência de um modelo de avaliação específico plenamente centrado nas várias 
dimensões da governança multinível, permitindo assim um avanço na observação empírica dos fenômenos, encurtando assim o fosso 
entre teoria e práxis. 

32 LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN LA REGIÓN DE 
EXTREMADURA (ESPAÑA) 
Beatriz Corchuelo Martínez-Azúa*; Celia Sama Berrocal (Universidad de Extremadura) 
bcorchue@unex.es*; celiasamaberrocal@unex.es 

Abstract: Tanto en el caso de España como, más concretamente, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la industria 
agroalimentaria ocupa un lugar de gran importancia en la industria manufacturera. El objetivo de este estudio es analizar la situación 
de la innovación en esta industria. Para ello, se elaboró un cuestionario ad-hoc que fue enviado a las empresas agroalimentarias 
durante los meses de febrero a abril de 2020. Los datos proporcionados por el cuestionario corresponden a una muestra 
representativa de 195 empresas (cooperativas y no cooperativas). En base a estos datos, y como primera etapa de investigación, en 
esta comunicación se presenta el análisis descriptivo preliminar que permite obtener resultados sobre una serie de aspectos 
relativos a la caracterización de las empresas agroalimentarias en general, las empresas innovadoras en particular, así como aspectos 
adicionales a los tradicionalmente se contemplan en las estadísticas oficiales, como las expectativas de las empresas y sus opiniones 
sobre la orientación futura hacia actividades de innovación, las barreras percibidas para innovar, el objetivo, la importancia y los 
beneficios de la innovación, el papel que representan las ayudas públicas y qué acciones son demandadas por las empresas al 
gobierno regional a fin de incentivar la decisión de innovar o de aumentar la inversión destinada a innovación. La conclusión 
principal obtenida es que las empresas agroalimentarias extremeñas se enfrentan a problemas y obstáculos para el desarrollo de la 
innovación y, a la vez, de aplicabilidad de la misma, por causas principalmente relacionadas con la dimensión empresarial y el tejido 
sectorial al cual pertenecen. De estos resultados se propone la necesidad de fomentar la actividad innovadora en el sector haciendo 
llegar al gobierno regional recomendaciones para la definición de políticas y actuaciones públicas que disminuyan los obstáculos e 
incrementen la disposición de las empresas a innovar con el fin de incrementar su competitividad contribuyendo de esta forma 
también al crecimiento y desarrollo regional. 

34 BEYOND-BORDERS THINKING: PROMOTING ECUMENES. 
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Abstract: The European Union, as one of the core regions of the world, is coping with the urgent quest of a sustainable and social-
environmental responsible behavior towards a more livable – and maintainable – planet for all. Yet, as a regional construct the EU 
remains with individually focused and most often economically based strategies rather than working on a common ground towards 
a supportable future of everyone. What needs to be tackled is the mobilization of a shared grand design for the preservation of each 
humanity and the environment. We argue that such a prospective (and acute) approach can only take place when acknowledging 
spaces of strong socio-cultural encounter beyond cognitive drawn borders: different ecumenes in action. As a region of great 
diversity, the EU needs to consider a mutual ground of understanding for creating a strategy applicable for all, in the middle of a 
plurality of knowledges and experiences - hence, a dynamic top-down/bottom-up interaction. This paper is based on a literature 
review of shared strategies within the region, whilst focusing on socio-cultural transnational narratives and strategies towards a 
sustainable region – and world, enforcing the relevance of different ecumenes at stake. 

35 ECONOMIA CIRCULAR NA REGIÃO DO ALGARVE: PRÁTICAS, DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES 
Eduarda Marques D Costa*; Ana Beatriz Mendes (Instituto de Geografia e Ordenamento do Território - 
Universidade de Lisboa); Aquiles Marreiros (CCDR_Algarve - OADR) 
eduarda.costa@campus.ul.pt*; anabeatrizmendes@campus.ul.pt; amarreiros@ccdr-alg.pt 

Abstract: O conceito de Economia Circular (EC) surgiu associado ao aumento da população e consumo e às consequências que estes 
determinaram nos recursos naturais das regiões. A EC centra-se em três princípios “Reduzir, Reutilizar e Reciclar”, que determinam 
um modelo de produção que permita a re-entrada dos materiais no ciclo económico (Mendes et al,2020, cit. Ellen MacArthur 
Foundation,2012). Neste contexto, o conceito de EC está cada vez mais presente nas estratégias, planos e documentos desenvolvidos 
nos contextos europeu, nacional e regional, abrangendo os diversos setores que constituem o sistema económico. No caso do Algarve, 
o desenvolvimento da Agenda Regional da Economia Circular (CCDR-Alg, 2019) marcou a discussão com o intuito de acelerar e 
estimular a transição da região para uma economia mais circular e sustentável. A presente comunicação tem como objetivo 
identificar o perfil de resíduos produzidos pelos setores do Turismo, do Mar e Agroalimentar na região do Algarve, com vista à 
identificação de potenciais oportunidades para a sua reutilização, através de novos modelos de negócio que vão ao encontro da sua 
redução e/ou eliminação. No presente trabalho foram desenvolvidos questionários direcionados às empresas dos referidos setores 
na região, com os objetivos de identificar: a produção de resíduos (quantidade) e o seu destino; e caracterizar as práticas adotadas 
pelas empresas na transição para uma economia circular. Os resultados dos questionários, mostram a existência de resíduos comuns 
aos três setores (caso do plástico) que podem potenciar a constituição de novos negócios, mas existem outros específicos; no 
Turismo, destacam-se os resíduos orgânicos e alimentares, bem como os resíduos de embalagens;  provenientes do Mar, surgem os 
resíduos de redes, linhas e armadilhas de pesca, complementados pelos óleos de motor; no setor Agroalimentar destacam-se os 
resíduos orgânicos e cartão. Conclui-se que apesar da importância que a EC detém nas orientações e políticas, a sua efetividade no 
quadro dos atores económicos tem de ser potenciada, evidenciando-se a necessidade de reforçar a difusão de novas práticas entre 
atores, bem como a criação de incentivos para novos modelos de negócio (CCDR-Alg, 2021). 
Palavras-chave: Economia Circular; Estratégia Regional; Turismo; Mar; Agroalimentar; Algarve  
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36 IMPACTO DE LA COVID-19 EN COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS EN EXTREMADURA 
(ESPAÑA). ESTUDIO DE CASOS MÚLTIPLE 
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Abstract: La crisis mundial provocada por la pandemia de coronavirus está teniendo un impacto económico, antes inexistente en la 
economía mundial. Se trata de una crisis de escala y complejidad histórica que está poniendo a prueba los sistemas de atención 
médica, la capacidad fiscal de los gobiernos y la capacidad de muchas organizaciones para hacer frente a los cambios provocados 
por el virus y de darle respuesta a los mismos.Como resultado se han modificado los patrones de producción y consumo de los 
alimentos, lo que ha afectado directamente al sector agroalimentario. En Extremadura, región donde se emplaza este estudio, el 
sector agroalimentario ocupa un papel fundamental en el desarrollo económico, tanto es así que el peso de sector agrario y sus 
industrias asociadas es superior a la media a nivel nacional. Además, en este sector destaca la importancia del cooperativismo 
agroalimentario y su influencia en la fijación de la población rural y el desarrollo territorial. En este marco, el objetivo de este estudio 
es analizar el impacto de la COVID-19 en las cooperativas agroalimentarias extremeñas. La metodología utilizada es cualiativa a 
través de un estudio de casos múltiples adoptando un enfoque exploratorio. Se seleccionaron a 5 cooperativas agroalimentarias 
extremeñas para ser estudiadas en base a diversos criterios como la pertenencia a ramas de actividad que desarrollan o producen 
productos altamente especializados en la región, diferentes tamaños, facturación y son organizaciones dinámicas e innovadoras. Las 
estrevistas semiestructuradas estaban dirigidas a los responsables en materia de gestión de las compañías seleccionadas y buscan 
conocer el impacto ocasionado por la pandemia, así como las actuaciones implementadas en base al nuevo escenario. La codificación 
de las entrevistas además de otra información secundaria permite analizar el impacto negativo de la COVID-19 en la actividad de las 
cooperativas (disminución de la facturación y disminución/desplazamiento de la demanda) y las actuaciones llevadas a cabo 
(aumento de la utilización de las plataformas de comunicación, cambios en la comercialización de productos y aumento de los 
protocolos sanitarios). La  principal conclusión del estudio es que el cambio en las condiciones del entorno, así como las 
características de la difusión de la pandemia, ha influido en el comportamiento, los procesos, la dinámica y los resultados de las 
empresas independientemente del tamaño y la naturaleza del producto. Este estudio pretende contribuir a la aún escasa literatura 
existente sobre el impacto de la pandemia en el sector agroalimentario. 
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37 CULTURAL PLANNING THINKING: PLANNING FOR DIVERSITY 
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Abstract: What is Cultural Planning? Cultural Planning is a smart relation between Anthropology and Planning. On the 
Anthropological part, culture is the big issue. Culture is in the centre as the main resource. But culture is also the envelope: of 
planning. And, moreover, culture is the real aim of planning. Saying this is just about saying all although culture is the least simple 
issue. What are we talking about when we talk about culture? Diversity should be the answer. Culture is moreover pluralities and 
dynamics. On the Planning part, planning culture raises always several questions. But by conceiving culture as diversity, Planning 
culture means to create/find a pool of diversity to enhance planning: to promote planning as a open process in which diversity is 
present and to aim for diversity. That is what Cultural Planning should be about and that is still a gap in our learning processes, day-
by-day actions as well as policies. 

38 POST-COVID STRATEGIES ON DEPOPULATION: SPANISH GOVERNMENT, AUTONOMOUS 
COMMUNITIES AND LOBBIES 
Vicente Pinilla *; Luis Antonio Saez (Universidad de Zaragoza) 
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Abstract: In Spain there are quite a few precedents of strategies against depopulation from sub-central administrations, some of 
them dating back several decades. But it is not until the Conference of Presidents in January 2017 when it becomes a central issue 
on the political agenda as it is the national government who assumes its leadership. Since then, there has been a continuous 
presentation of plans, guidelines and documents of various kinds by different agents. 
This paper analyzes the proposals elaborated in the last legislature because two profound changes have taken place in the political 
context in which the concrete measures are configured, especially those of a territorial nature. On the one hand, an association of 
voters based on this "cleavage" obtained a seat in one of the smallest constituencies of the State, Teruel, and destabilized the political 
map; and, secondly, an unprecedented health crisis occurred, which implied a serious economic depression and a change in the way 
of doing politics, especially in how to approach the recovery of the country and its territories, including the peripheral rural ones. 
The approaches of Economic Policy and Local Development, together with the specific literature on depopulation and rural 
development, provide contents and methods to evaluate the relevance of these proposals recently presented by the Government of 
Spain, the last Autonomous Community to pass a specific law in this regard, Castilla-La Mancha, as well as the measures proposed 
by pressure groups such as the Empty Spain platform and the SSPA (Southern Sparsely Populated Areas) network. 
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Abstract: O Estrela Geopark Mundial da UNESCO é um território com cerca de 2216km2, que tem na sua base uma estratégia de 
valorização e salvaguarda do património existente, com destaque para o geológico. Tem como principal missão contribuir para a 
proteção, valorização e dinamização do património natural e cultural, com especial enfoque no património geológico, numa 
perspetiva de aprofundamento e divulgação do conhecimento científico, fomentando o turismo e o desenvolvimento sustentável do 
território da Estrela. Sendo o Turismo um dos pilares fundamentais deste Geopark, está a ser construída uma estratégia bem definida 
e estruturada, tendo sempre em conta as características identitárias do território. O Turismo é uma área que deve agregar um 
conhecimento aprofundado sobre diversas temáticas; a geologia, a biologia, a geografia, a história, que nos ajuda não só a divulgar 
todas as potencialidades do território, como também a criar serviços e melhores condições de vida em territórios de baixa densidade 
populacional, como o presente.  
No sentido de dar conteúdo a esta estratégia, o Estrela Geopark Mundial da UNESCO tem vindo a trabalhar em diferentes ações que 
considera proeminentes para o sucesso desta classificação e, sobretudo, do território. Das estratégias definidas, destacamos a Grande 
Rota do Estrela Geopark, projeto que visa estruturar de forma alargada o território da Serra da Estrela, constituindo um produto 
turístico de grande relevância para a região. Esta Grande Rota será um elemento inovador, pois na base da sua estratégia estão 
pensadas diversas características que não encontramos noutras grandes rotas já existentes. Serão aproximadamente 760 km de 
percursos pedestres e cicláveis, interligados, que de forma integrada e complementar permitem a visitação de uma vasta área do 
território do Geopark, incluindo 70% dos seus geossítios, e de todas as sedes dos 9 municípios que integram o Estrela Geopark 
Mundial da UNESCO, com ligação às principais plataformas intermodais de transportes e com diversos serviços turísticos ao longo 
de todo o percurso (alojamento, restauração, entre outros). 
Pelas suas características, consideramos que este projeto vem responder a uma necessidade há muito sentida, a inexistência de um 
instrumento de promoção de todo o território da Serra da Estrela, ancorado numa rede de trabalho com os nove municípios que 
integram este grande território classificado pela UNESCO, numa perspetiva holística. 
O percurso pedestre tem uma extensão de aproximadamente 400 km e possui uma lógica de rede, com um percurso base, com 
traçado circular, complementado por 3 variantes, 6 derivações, largas dezenas de percursos de pequena rota de âmbito local, 4 
grandes rotas que atravessam o território, os Caminhos de Santiago, percorrendo todo o território do Estrela UGGp. A componente 
pedestre será estruturada em 16 etapas, no entanto estas poderão ser personalizadas conforme a disponibilidade do utilizador, 
tornando uma rota modelar com partida e chegada em qualquer sede de município. Conta ainda com uma rota ciclável com uma 
extensão aproximada de 380 km. Este percurso ciclável, ao contrário do que acontece com o pedestre, não será homologado nem 
sinalizado, sendo a sua orientação feita somente através de GPS. 
Como referido, este é um projeto inovador e indutor para o território, pois interliga, articula e complementa todo o território, de 
forma ajustada e sustentável, potenciando a visitação dos geossítios  (locais de interesse geológico) e a estruturação de uma 
experiência turística diferenciada, assente em novas abordagens. 
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Abstract: One year after the first lockdown in Portugal due to the Covid-19 pandemic, we surveyed the metropolitan organisations 
on the impacts felt, the responses developed and the perception about the "new " future. 
If these public organisations and non-governmental organisations are understood as a backbone that supports the social and 
economic structure of a territory, then their behaviour will give us an idea not only of the "earthquake" caused by the pandemic, but 
also of their ability to respond to it by dampening the potentially overwhelming effects of this public health problem.  
Thus, it was understood here that these entities, acting in interrelation, in the metropolitan context, are also pillars of the public 
health system in its prevention, response and recovery aspects.  
The outcomes of the survey launched to more than a hundred entities showed substantial and widespread impacts on their mission, 
internal operation and governance, but with direct correspondence in the degree of agility, adaptability and innovation that shaped 
the responses.  
This oral presentation then aims to bring new knowledge on how the metropolitan socio-institutional system was shaped during 
March 2020 to March 2021 in Lisbon, Portugal. 

41 ECONOMIA CIRCULAR NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS 
AÇORES: IMPACTOS ECONÓMICOS DO PROJETO REBUILD17 
Beatriz G Martins *; João Carlos Lopes (ISEG – School of Economics and Management, Universidade de Lisboa); 
Francisco  Fernandes (LREC – Laboratório Regional de Engenharia Civil); Fernando Cunha (2C2T – Centro de 
Ciência e Tecnologia Têxtil, Universidade do Minho) 
beatrizmartins0@hotmail.com*; jcflopes@iseg.ulisboa.pt; franciso.s.fernandes@azores.gov.pt; Fernandocunha@sinege.com 

Abstract: RESUMO. O problema das alterações climáticas tem ganho relevância ao longo dos anos devido aos seus efeitos nocivos 
na atmosfera e ecossistemas. Cada vez mais, organismos governamentais e não governamentais têm tomado importantes medidas 
no combate a este fenómeno, designadamente a União Europeia, que com o Pacto Ecológico Europeu pretende tornar a Europa no 
primeiro continente com impacto neutro no clima. Para atingir este objetivo, a maior fatia dos meios financeiros disponíveis, quer 
no PRR, quer no QFP 2021-2027, é dedicada à chamada “transição verde”. Este compromisso mostra o empenho europeu na questão 
climática e justifica o surgimento de diversos programas nesta área, nos últimos anos. É neste contexto que se situa o projeto 
Rebuild17: um projeto que aposta na implementação de um modelo de economia circular no setor da construção civil da Região 
Autónoma dos Açores. Tendo em conta que este é um dos setores que produz mais resíduos, a aposta na circularidade dos materiais, 
prolongando o ciclo de vida dos resíduos, não só resultará numa menor depleção e deterioração do meio ambiente, como também 
terá efeitos económicos positivos. O objetivo desta comunicação é apresentar o projeto Rebuild17 e fazer uma análise prospetiva 
dos seus impactos económicos, diretos (no próprio setor) e induzidos (nos outros setores e na região). 

42 ASSESSING SPATIAL INEQUALITIES IN URBAN QUALITY OF LIFE - EMPIRICAL 
EVIDENCES FROM ANALYSIS IN ATHENS, GREECE 
Antigoni Faka; Kleomenis Kalogeropoulos*; Thomas Maloutas; Christos Chalkias (Harokopio University, 
Greece) 
afaka@hua.gr; kalogeropoulos@hua.gr*; maloutas@hua.gr; xalkias@hua.gr 

Abstract: In the era of continuous urbanization and under the pressure of environmental degradation, the quality of life (QoL) in 
cities constantly attracts the interest of researchers from various scientific fields. The evaluation of the urban context, in terms of 
quality of life, is not limited just to assessing built and natural features, but is also related to socioeconomic and housing conditions, 
as well as the available amenities. This study aims to evaluate and map the urban quality of life in Athens' greater area, Greece, by 
implementing a GIS-based multicriteria analysis. The study area is one of the most extended urban areas in Southern Europe, 
characterized by significant spatial inequalities in population composition and both physical and social environment. Recent 
socioeconomic, and health crises seem to enhance these inequalities. The urban quality of life was assessed by criteria related to the 
built and natural environment, the socioeconomic environment, housing conditions, infrastructure and services, and cultural and 
recreational facilities. After the synthesis of all these estimators the urban QoL map of the study area was created. Spatial 
autocorrelation analysis of the output map revealed significant spatial clustering of low levels of QoL in the western parts of the 
study area, affecting almost 1/3 of the population in the study area. These results were validated after recording the residents' 
perception on the quality of life in Athens. The advantages, assumptions and limitations of the proposed approach are also discussed, 
providing the background to enrich the existing literature on urban QoL research. The findings of the research could lead to more 
effective decision-making in urban planning and setting targets to improve the urban quality of life in underprivileged areas. 

43 A GOVERNANÇA DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS EM ILHAS OCEÂNICAS: CONTEXTOS, 
ATORES E DESAFIOS 
Mariana Moreira*; Sara Pires; Alexandra Polido (Universidade de Aveiro) 
marianaamoreira@ua.pt*; sarapires@live.ua.pt; a.polido@ua.pt 

Abstract: As ilhas oceânicas são o lar de ecossistemas especiais e sensíveis que distribuem bens e serviços gratuitamente, garantindo 
qualidade de vida aos humanos e regulando os aspectos ambientais nas escalas local, regional e global, como as condições de 
biodiversidade ou clima. A integridade da biodiversidade, incluindo espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, se apresenta vasta 
nesses ambientes e está sujeita a grandes pressões e vulnerabilidades, em grande parte devido às suas limitações territoriais. Este 
trabalho tem como objetivo discutir como os modelos de governança de ilhas oceânicas, particularmente em relação às Áreas 
Marinhas Protegidas (AMPs), impactam a conservação dos serviços ecossistêmicos nessas áreas e como os diferentes conjuntos de 
atores podem contribuir para melhor gerenciá-los. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, com base em artigos 
científicos, extraídos de bases de dados relevantes. Foram coletados 36 artigos, dos quais 16 foram analisados detalhadamente. 
Também foi feita uma revisão da legislação internacional pertinente ao tema, como leis e decretos sobre a governança dos 
ecossistemas, bem como normas e regras que regem o manejo de ambientes insulares e AMPs, para dar corpo à discussão. Aspectos 
sociopolíticos, culturais, ambientais e institucionais que compõem a governança das ilhas oceânicas foram considerados como 
principais categorias de análise, de forma dedutiva e indutiva, nesta revisão. A análise realizada permitiu discutir elementos 
importantes sobre como a governança em ilhas oceânicas pode influenciar a conservação de seus serviços ecossistêmicos. Este 
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estudo conclui que as ilhas oceânicas geralmente estão sob proteção por meio de alguma ferramenta de conservação, no entanto, 
são vulneráveis a diversas externalidades e às fragilidades de seus próprios modelos de governança. Dessa forma, é necessário 
entender mais profundamente os contextos, atores e principais desafios da governança, a fim de buscar propostas para reduzir 
conflitos e melhorar a gestão dos serviços ecossistêmicos. No geral, o estudo discute como as ferramentas de governança ambiental 
e de sustentabilidade das ilhas oceânicas estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 (Cidades e 
Comunidades Sustentáveis), 13 (Ação Climática) 14 (Vida Abaixo da Água) e 15 (Vida na Terra) da Agenda 2030. Especificamente, 
acrescenta esforços para o cumprimento das seguintes metas dos ODS: 11.4 Fortalecer os esforços para proteger e salvaguardar o 
patrimônio cultural e natural do mundo; 13.3 Melhorar a educação, aumentar a consciência humana e institucional e a capacidade 
de mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta antecipado da mudança climática global; 14.c Garantir a conservação e o uso 
sustentável dos oceanos e seus recursos, implementando o direito internacional, conforme refletido na Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar (UNCLOS); e 15.a Mobilizar e aumentar significativamente os recursos financeiros de todas as fontes para a 
conservação e uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas. Além disso, contribui para o tema do Congresso, ao explorar 
questões de governança relacionadas ao desenvolvimento e políticas locais sustentáveis em territórios específicos. E, ainda, com a 
questao da inclusão, quando se pensa na implementação de agendas que trabalham aspectos ambientais, sociais e econômicos da 
conservação de serviços ecossistêmicos e suas interrelações com os principais interessados. 

44 DESIGN THINKING: CONTINUOUS REINVENTING AS A NEED 
Daniel Aisenberg (ISCSP)* 
daisen@gmail.com* 

Abstract: Design Thinking (DT) has gained notoriety in private and public organizations for its ability to address complex problems 
in an innovative, creative, and systemic way. It is an approach suited to the VUCA (volatile, uncertain, complex, and ambiguous) 
world that characterizes post-modernity and is based on co-design, in which the most diverse players interact to (re)frame problems 
and prototype possible solutions. It is natural, therefore, that DT has much to contribute in sustainability issues, where complexity 
and conflict of interests make consensus difficult - thus it has been practiced by Governments such as Portugal, in the scope of the 
Public Administration Experimentation Laboratory (LabX), of the Agency for Administrative Modernization (AMA). In the academic 
sphere, the field of Design Anthropology (DA) has been gaining momentum, combining elements of design (which has the power to 
shape form and function in the world around us) and anthropology (which casts an ethnographic eye on the people who inhabit it). 
This transdisciplinary approach connects strongly with the Global South in that it offers tools for the rescue of autonomy, sustainable 
practices, and the breaking of vicious circles of poverty and dependency – in line with anthropologist Arturo Escobar's concept of 
Autonomous Design. According to Design theorist Tony Fry, the advancement of the concept he calls Sustainment is the gathering of 
affirmative futures as part of a movement against all that defuturizes. DT and DA are therefore complementary and instrumental to 
the generation of inclusive and sustainable futures. 

45 CONTRIBUTOS DO ENSINO SUPERIOR PARA O DESENVOLVIMENTO: O CASO DA 
MOBILIDADE DOS DIPLOMADOS 
Conceição Rego (Universidade de Évora, CEFAGE, Portugal)*; Leonida Correia (UTAD); Daniela Olo 
(Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, CETRAD, Portugal) 
mcpr@uevora.pt*; correia@utad.pt; danielaolo@utad.pt 

Abstract: A atração e fixação de estudantes é uma das formas mais relevantes pelas quais as Instituições de Ensino Superior (IES) 
contribuem para o desenvolvimento das regiões onde estão instaladas, na medida em que potenciam a melhoria das qualificações 
da população ativa. Para este efeito é também determinante a capacidade do mercado de trabalho conseguir reter os jovens 
diplomados provenientes das IES. Saber da origem dos seus estudantes bem como da forma como os seus diplomados se integram 
no mercado de trabalho é fundamental para que as IES possam, por um lado, ser assertivas na identificação das suas principais áreas 
geográficas de recrutamento e, por outro lado, possam definir estratégias efetivas de colocação dos seus diplomados no mercado de 
trabalho. Este estudo pretende identificar percursos, geográficos e profissionais, dos diplomados pela Universidade de Évora a partir 
dos resultados alcançados com a aplicação de um inquérito por questionário a diplomados por esta instituição.  
Os dados obtidos, decorrentes de mais de 650 respostas, foram tratados com recurso a métodos estatísticos e a sua análise permitiu 
concluir que existe uma ligação forte da Universidade de Évora à sua região de acolhimento, quer por via da atração e retenção de 
estudantes quer através dos diplomados que permanecem no mercado de trabalho regional. Além da região imediatamente 
envolvente, a influência da Universidade de Évora estende-se aos restantes distritos do Sul do país (com exceção de Faro) bem como 
à região de Lisboa. Quanto à integração dos diplomados no mercado de trabalho, em geral, tem ocorrido pouco tempo após a 
conclusão da licenciatura, em empregos com vínculos relativamente estáveis e que dão resposta a necessidades das atividades 
produtivas predominantes, sobretudo nos sectores primário e terciário, bem como nos serviços públicos.  
Estes resultados mostram que, apesar de uma proporção importante dos graduados permanecer na região de Évora, existe uma 
mobilidade significativa em direção a centros urbanos de maior dimensão e mais dinâmicos em termos económicos, como Lisboa, 
onde existem maiores oportunidades de encontrar emprego, nomeadamente na respetiva área de formação. Adicionalmente, 
também evidenciam o contributo efetivo da Universidade de Évora para a melhoria das qualificações do mercado de trabalho e, em 
particular, da formação de diplomados em áreas procuradas pelo mercado de trabalho, como é o caso das áreas da educação e saúde, 
onde a necessidade de profissionais se continua a fazer sentir. 

46 INCLUSIVE SOCIETIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LEARNING FROM A CASE 
STUDY INSIGHT 
Jorge Cunha (ALGORITMI Research Center - University of Minho); Carla Ferreira*; Maria Madalena Araújo; 
Manuel Lopes Nunes; Paula  V Ferreira (Universidade do Minho) 
jscunha@dps.uminho.pt; b8608@algoritmi.uminho.pt*; mmaraujo@dps.uminho.pt; lnunes@dps.uminho.pt; 
paulaf@dps.uminho.pt 

Abstract: Society is facing turbulent times. Economic and financial growing inequalities are a few of the many challenges that 
contemporary society is facing. Social innovation has been presented as a solution to these social challenges. It aims to support the 
generation of new ideas in response to the current needs of vulnerable groups and seems to offer a promising solution to regional 
development. In this sense, social innovation contributes to the sustainable development of communities through the proposal of 
innovative products and services, which promote processes of change aimed at increasing the welfare and empowerment of 
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communities. There is the need to promote an equal access to educational and labor markets for all societal groups towards more 
inclusion and territorial development. For example, persons with disabilities are still marginalized, leading to social exclusion, 
unemployment and poverty. Portugal was one of the first countries in Europe to create a program using the European Structural and 
Investment Funds to support social innovation and social entrepreneurship: Portugal Social Innovation program. Accordingly, this 
study intends to discuss a social innovation framework for inclusive entrepreneurial education for persons with disabilities. Persons 
with disabilities, such as other disadvantaged groups, can benefit from entrepreneurial skills and contribute to territorial 
development. A case of social innovation was analyzed in the context of low employability of people with disabilities. The case is 
explored analyzing in particular its process, extent and scale of impact. Additionally, the involvement of higher education on this 
social innovation process was studied. Applying an in-depth case study approach, a mixed research methodology employing data 
triangulation was used: qualitative and quantitative approach. The case study answers one sustainable development problem with 
a strong social dimension, particularly social exclusion problems. The analysis of the case study allows a better understanding about 
the social innovation model in the context of the association between social inclusion and community development. Particularly, the 
results demonstrate the relevance of the social innovation model to operationalize all stakeholders and assessments of the social 
impact of the project. Furthermore, the results suggest the role of universities in acting as a facilitator of new social innovation 
practices, promoting the socio-economic development and therefore the sustainable development. The constructive interaction 
between the university, civil society organizations, and private partners is seen as a key factor for social innovation to achieve 
sustainable development.  
Keywords: Social innovation; Social impact; Community development; Sustainable development; Inclusive territories. 

47 AN OVERVIEW OF THE COMPONENTS IN THE PORTUGUESE AGRICULTURAL 
KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEM (AKIS) INSPIRED BY THE EU-AGRI-LINK 
PROJECT: A REFLECTION 
Timothy L. Koehnen (UTAD/CETRAD)* 
tkoehnen@utad.pt* 

Abstract: Portuguese agriculture and rural areas are confronted by the reorganization of the agricultural sector at social, economic, 
cultural and political levels. The rural territorial regions in Portugal are facing challenges related to low-density populations, weird 
climate events, decrease in the number of farms and an ageing farm population. The general rural family farm population require 
greater competitiveness, entrepreneur spirit and an understanding of the food chain marketing process, specifically to increase 
exports. The recent broadening of the scope of the EU-FAS program to include improved forest management and forest fire 
prevention is a positive starting point for Portugal, but still not adequately attending small scale family farms (ADE- ADAS- AGROTEC 
– Evaluators-EU, 2009). Small scale family farms require sustainable support in the agricultural sector. The concern for an equitable 
Agricultural Knowledge and Information System (AKIS) stimulates the analysis of the framework for this paper. 
The major purpose of this document is to present the agricultural advisory services, agricultural education and research as it 
integrates with the AKIS in Portugal through a literature review of documented research including EU projects and first level data. 
The review also presents and describes the data collected surrounding the regions, Douro and Lezíria do Tejo in the Agri-Link 
research project related to innovation and the social and economic networks (Madureira et al., 2019). The overview reflection is 
composed of seven parts: I) an introductory review of the agricultural advisory services, as part of the national farm advisory system 
of Portugal; II) agricultural advisory services, extension and agricultural education and extension and training methods identified 
for the Lezíria do Tejo and Douro regions within Agri-Link project; III) a description of the supply of various services of the 
agricultural extension system in two regions of Portugal; IV) the transformation of the agricultural extension, education and research 
components in the AKIS serving the farming population; V) considerations for the updating of the AKIS and VI) conclusion and policy 
implications and VII) references. 
The secondary aim of the document is to describe the AKIS components in Portugal as well as the pluralistic agricultural extension 
system. The overall strengths and weaknesses in the Portuguese AKIS presented through past and present research about the 
agricultural reality. The EU-FAS implementation process by the Directorate of Agriculture and Rural Development (DGADR) is shown 
as well. The review contradicts the political reach of the EU-FAS in Portugal for small scale family farms (Almeida & Viveiros, 2020). 
Note: This work is supported by national funds, through the FCT – Portuguese Foundation for Science and Technology under the 
project UIDB/04011/2020. 

48 A PLS MEASURE OF TALENT MANAGEMENT FOR PUBLIC SECTOR EMPLOYEES’ JOB 
SATISFACTION IN TOURIST DESTINATIONS 
José Luis Sánchez-Ollero*; Elisa Del-Cubo-Arroyo; Antonia Maria Guerrero-Barrrionuevo (University of 
Malaga) 
jlsanchez@uma.es*; eidelcubo@uma.es; toniguerrerob@uma.es 

Abstract: Human Resources Management is one of the major topics in the field of the company, but its scope has changed along the 
time. In that sense, during the last two decades, Talent Management has been highlighted as an innovative approach which relevance 
seems to be crucial to achieve the goals of the company. However, the research and implementation of Talent Management 
techniques usually has been limited to the private sphere, being almost ignored in the Public Sector. That turns out to be 
inconceivable, particularly in some sectors such as the Tourism one, considering its importance in the national and regional 
economy. 
In this context, this paper analyses the influence of certain deficient issues in the Public Administration -such as professional and 
personal development- in job satisfaction, and their relationships between them if Talent Management policies are applied. Hence, 
this piece of work verifies several hypotheses that relate the factors previously addressed, concluding the need for strategic Talent 
Management policies for Public Sector employees in tourist destinations. 

49 PUEDEN INFLUIR LOS GESTORES EMPRESARIALES EN EL CONSUMO RESPONSABLE DE 
SUS CLIENTES? APLICACIÓN PLS PARA EL CASO DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES EN 
ESPAÑA 
José Luis Sánchez-Ollero*; Hamza Chabab; Sorayge Benamar (University of Malaga) 
jlsanchez@uma.es*; hamza.chabab23@gmail.com; soraygebenamar@gmail.com 
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Abstract: El turismo de naturaleza constituye hoy día uno de los segmentos de demanda turística con mayor dinamismo, siendo el 
alojamiento en casas rurales una de las alternativas alojativas más demandadas por los turistas. Las especiales características del 
medio rural y el mayor compromiso medioambiental de los turistas actuales han venido produciendo cambios en la oferta de 
alojamiento en estos espacios.  
El objetivo de este trabajo consiste en analizar, a partir de la información existente en diversas fuentes documentales, algunos 
aspectos relativos a la evolución cualitativa que ha llevado aparejada el rápido crecimiento de este tipo de alojamiento. Para ello, y 
partiendo de una base de datos propia generada por encuestas realizadas expresamente para esta investigación en base a un 
formulario aplicado previamente por diversos autores en varias regiones de España, aplicamos un modelo de mínimos cuadros 
parciales mediante el cual se pretenden analizar los impactos ambientales realizados desde el punto de vista de la oferta y sus 
relaciones con la gestión ambiental llevada a cabo.  
Los resultados muestran que la actitud de los gestores de los establecimientos rurales influye decisivamente sobre las acciones de 
sus clientes en materia de respeto al medioambiente, afectando positivamente a los consumos de agua y energía. 

51 SEAWATER DETERIORATION AND THE TOURIST’S BETA CONVERGENCE PROCESS: A 
GEOSPATIAL BIG DATA ANALYSIS OF THE SPANISH MEDITERRANEAN COAST 
Genoveva Aparicio Serrano*; Mariluz Mate-sanchez-Val (Universidad Politécnica de Cartagena) 
genoveva.aparicio@edu.upct.es*; Mluz.mate@upct.es 

Abstract: This paper examines the role of seawater deterioration in the beta convergence process of the tourism demand. With this 
purpose, we propose an empirical application with observations of tourist arrivals from 2013 to 2019 for 101 municipalities in the 
Spanish Mediterranean coast. We evaluate seawater deterioration with a specific indicator of the ecological status of the sea, 
chlorophyll, derived from images provided by the European Spatial Agency Sentinel-3 satellite. Based on this information, we 
estimate the betaconvergence specification of tourist arrivals by using a spatial Seemingly Unrelated Regression (SUR). Our results 
confirm the existence of an accelerating nonlinear effect of seawater pollution on the beta convergence process of tourism demand. 
Tourists who had previously visited popular destinations changed to less well-known and less polluted locations along the coast. In 
addition, we find significant spatial spillover effects among municipalities in this process. 

52 FACTORES DETERMINANTES DEL SALARIO ESPAÑOL A TRAVÉS DE ECUACIONES 
ESTRUCTURALES 
Elena V Lasso de la Vega*; Alejandro García-Pozo (Universidad de Málaga) 
elenalasso@uma.es*; alegarcia@uma.es 

Abstract: El estudio del salario ha sido ampliamente estudiado por la ciencia económica a través de diversas perspectivas y 
metodologías. En esta línea, el presente trabajo pretende aplicar al estudio de la composición del salario, una metodología de 
ecuaciones estructurales, aplicando para ello la técnica de Partial Least Square path modelling a una muestra de trabajadores 
españoles procedente de la Encuesta de Estructura Salarial del 2018 del Instituto Nacional de Estadística Español. Con esta técnica 
se podrá conocer la fuerza de los efectos totales de los principales determinantes del salario sobre la formación de este último, 
incluyendo no solo los efectos directos sino también los indirectos que puedan existir entre los determinantes. El análisis de estos 
efectos nos permitirá  establecer recomendaciones de política económica encaminadas a mejorar la estructura salarial del mercado 
laboral español. 

53 DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LOS FACTORES DETERMINANTES DEL SALARIO ESPAÑOL 
Elena V Lasso de la Vega*; Alejandro García-Pozo (Universidad de Málaga) 
elenalasso@uma.es*; alegarcia@uma.es 

Abstract: En el presente trabajo se profundiza en el estudio de las diferencias salariales por género en España a través de la 
aplicación de la técnica de ecuaciones estructurales, Partial Least Square path modelling. Haciendo uso de la Encuesta de Estructura 
Salarial española de 2018 realizada por el Instituto Nacional de Estadística Español, se analizan los principales determinantes que 
configuran los salarios de hombres y mujeres, así como las diferencias en los impactos y rendimientos de estos factores explicativos 
en la estructura salarial de ambos géneros. Para ello, este estudio se centra en el desarrollo del análisis de Importancia-Rendimiento 
que ofrece la técnica Partial Least Square a través del software informático SmartPLS 3.0. De esta forma se examinan las áreas de 
atención e intervención en la formación de los salarios de cada género, ahondando en las que potencian la existencia de diferencias, 
para intervenir en ellas en pro de la equidad salarial.  
El mercado laboral español se presenta como un marco idóneo para la realización de este estudio, dado que la conocida dualidad en 
la contratación de sus trabajadores, la existencia de diferencias de género en la presencia en jornadas parciales y puestos de 
responsabilidad, y las persistentes diferencias salariales entre ambos géneros pueden generar diferencias relevantes en las 
influencias que los principales factores explicativos tienen en la formación de los salarios masculinos y femeninos.  
Como resultado del presente análisis se observan importantes implicaciones de la movilidad ocupacional, la orientación geográfica 
del mercado y sobre todo del nivel educativo en la formación de los salarios femeninos españoles. 

55 CONSUMING ‘THE GOOD’ PRODUCTS – URBAN CONSUMERS AND RURAL PROVENANCE 
FOODS 
Elisabete Figueiredo*; Teresa Forte; Joana Couto (University of Aveiro) 
elisa@ua.pt*; teresaforte@ua.pt; joanascouto@ua.pt 

Abstract: The global shift in consumers food preferences and determinants of food choice have been widely studied during the last 
few decades. This global shift is in line with the ‘quality turn’ identified by Goodman (2003)  pointing out to a turn from mass 
consumption to a growing qualitative differentiation of food products. In this vein, labels as local, authentic, genuine, gourmet, 
specialty or environmentally have gain the attention of both consumers and retailers. Consumers’ food choices are increasingly 
guided by concerns with health, food safety, environmental protection, sustainability, authenticity, cultural traditions maintenance 
which makes rural provenance foodstuffs more and more appealing and demanded. Provenance is, therefore, a growing concern for 
consumers, often encompassing all the aforementioned dimensions. The growing interest of consumers in rural provenance foods 
goes together with the increasing number of small specialty food shops located within urban centres and selling these products both 
to residents and tourists. These stores may play an important part in fostering the consumption of rural provenance foodstuffs, 
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promoting small-scale agriculture and linking consumers and producers in a closer and fruitful manner. However, studies on these 
shops’ role and characteristics are still scarce.  
This paper derives from a research project  that take the urban specialty food shops as the departure point, in order to typify the 
stores and understand their connections with producers and rural territories as well as their role in promoting consumer interest 
in rural provenance foods. Specifically, this paper intends to unveil consumers’ representations on rural provenance food products, 
their preferences and motivations. The evidence collected from survey directed to 1553 customers of 24 small urban specialty food 
shops located in Aveiro (5), Lisbon (9) and Porto (10) is in line with previous studies, demonstrating that Portuguese rural 
provenance food products are valued and demanded both by (mainly) urban Portuguese and overseas consumers which frequently 
buy these foodstuffs. Representations of these products often allude to their special character and quality, emphasising the sensorial 
(e.g. tasty; good; flavour) and differentiated symbolic features related to the products authenticity, localness, genuine nature and 
distinction, as well as to the sustainable, environmentally-friendly and artisanal character of the production. Representations often 
allude, as well, to cultural traditions related both to the know-how and ways of production and preparation of the products and to 
its embeddedness in particular territories. These evocations are coherent with the motivations to purchase rural provenance 
products, namely their taste, freshness, appearance, Portuguese and local origin, along with the support to national agriculture and 
rural areas and trust in the store and its specialized customer service. Less important (although still relevant) motivations are related 
to the brands and certification labels of the products, advertisement and knowledge of the producers. Wine, cheese, olive oil and 
sausages (especially ‘alheira’) are the most frequently purchased products. Trás-os-Montes (particularly Douro) and Alentejo are 
the most preferred regions for wine and olive oil, while Beira Interior, and especially the Serra da Estrela area, is also preferred for 
cheese and sausages. These three regions are also identified with more authentic, traditional, tasty, good, hand-made and sustainable 
food products. 

56 DOES MIGRATION IMPROVE THE QUALITY OF LIFE? THE CASE OF SWEDISH 
IMMIGRANTS IN PORTUGAL 
Daniel Rauhut (University of Eastern Finland)*; Alina Esteves (Universidade de Lisboa) 
daniel.rauhut@uef.fi*; alinaesteves@campus.ul.pt 

Abstract: This paper discusses the relationship between migration and quality of life among Swedish citizens permanently residing 
in Portugal. What we know about migration and quality of life with regards to Swedish citizens in Mediterranean Europe is based on 
retirement migration, residential tourism, and seasonal migration. The drivers behind such migration are different than the drivers 
behind a permanent emigration. Persons in working ages may have other motives for leaving Sweden for Portugal, and, as recent 
research has shown, far from all those who leave Sweden are well-off or seeking privilege and a ‘good life’. This makes the knowledge 
about the migration flow from Sweden to a Mediterranean country such as Portugal quite limited. 
Based on 36 in-depth interviews among Swedish citizens permanently residing in Portugal, the questions asked follows a semi-
structured interview guide format, which is designed according to a life-course approach. The theoretical framework is built on the 
lifestyle migration theory. 
There is no linear causation between moving to Portugal and having a higher quality of life. Depending on the drivers behind leaving 
Sweden, the self-perceived quality of life in Portugal differ. The group of persons who have come to enjoy good life and practicing 
privilege perceive a very high quality of life in Portugal. The ‘escapers’, who escape personal problems and economic insecurity, 
report a very high quality of life. However, some of them also find themselves marginalised in the local community. Family related 
migrants and conventional labour migrants report that their perceived quality of life is probably about the same as it would be in 
Sweden, but the climate is better and so is the food. The group of ‘detached’ persons place themselves somewhere in the middle; this 
group contains of persons who have worked very long outside Sweden and have lost their ties to Sweden and hence are ‘detached’. 
There is simply nothing for them to return to in Sweden. 
Although the empirical findings in this study support the lifestyle migration theory, the theory needs to develop when it comes to 
indicators. In its current design, it is designed for qualitative analyses and not for quantitative. 

57 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA E INQUÉRITO COMUNITÁRIO À INOVAÇÃO: O CASO DAS 
PUBLICAÇÕES INDEXADAS À WEB OF SCIENCE 
Michelle Lins de Moraes (Centro de Investigação em Organizações, Mercados e Gestão Industrial (COMEGI) - 
Universidade Lusíada, Portugal)*; Andreia Amorim; Lourenço Palma (Universidade Lusíada, Portugal) 
13001247@lis.ulusiada.pt*; andreiasofiaamorim@gmail.com; lourencocappalma@gmail.com;  

Abstract: A inovação é considerada um dos principais propulsores do desenvolvimento das regiões. Dada a relevância da referida 
temática, considerou-se pertinente a elaboração de uma análise bibliométrica da literatura relacionada com o tema. Neste sentido, 
foram utilizados os softwares HistCite e VOSviewer, além de uma base de dados composta por 176 trabalhos indexados à Web of 
Science - categoria Economics -, que possuíam as palavras “Community Innovation Survey" entre os seus tópicos. O principal 
resultado deste trabalho foi a caracterização da referida literatura em termos de distribuição temporal, origem dos trabalhos (país 
e revista), citações, metodologias utilizadas e clusters das co-citações e dos termos mais relevantes. 

58 OS FUNDOS ESTRUTURAIS E A POLÍTICA EDUCATIVA EM PORTUGAL NO QUADRO 2014-
2020 
Ana Grifo *; Joana Duarte; João Marques (University of Aveiro) 
ana.grifo@ua.pt*; jmduarte@ua.pt; jjmarques@ua.pt 

Abstract: Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), mais concretamente o Fundo Social Europeu (FSE) e o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), têm apoiado diversas intervenções na área setorial da Educação. No quadro 
financeiro plurianual 2014-2020, em Portugal, 10% dos FEEI foram aplicados nas áreas da Educação e Formação (de acordo com a 
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, em março de 2021). Estes fundos apoiaram desde intervenções físicas nos equipamentos 
escolares a reformas e programas estratégicos de combate ao insucesso escolar, passando pelos percursos profissionalizantes ou 
pela formação ao longo da vida. Durante o quadro financeiro plurianual 2014-2020 Portugal consolidou o percurso positivo que 
vinha a trilhar, melhorando o seu desempenho nos indicadores educativos, nomeadamente aqueles considerados centrais na 
Estratégia Educação e Formação 2020, acompanhada pelo Monitor da Educação e Formação. O valor acrescentado dos fundos 
europeus e a necessidade de atingir metas e objetivos definidos supranacionalmente terá apoiado esta evolução positiva. Porém, o 
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olhar sobre as metas não deve invalidar a atenção ao contexto nem a recolha de informação qualitativa que melhor permita perceber 
os desafios territoriais.    
Para a execução do quadro 2014-2020 foram essenciais os Programas Operacionais Regionais, sendo que cada um possui um Eixo 
Prioritário dedicado à Educação. Contudo, os investimentos divergem, quer na sua tipologia, quer no número de operações 
aprovadas ou no montante de financiamento. Para perceber tais assimetrias e identificar hipóteses explicativas das diferenças inter-
regionais, importa realizar uma análise mais sistemática, e georreferenciada, da distribuição dos fundos e do tipo de operação 
conduzida no âmbito da Educação.  
Será, precisamente, essa organização e análise sistemática que este artigo se propõe a fazer, incidindo sobre o quadro 2014-2020, e 
assim contribuindo para um olhar mais completo e integrado sobre o uso dos fundos comunitários destinados à Educação, em 
Portugal. Tal organização não poderá ser dissociada de uma reflexão mais alargada que considere matérias de coesão territorial. 
Uma análise mais aprofundada terá como objeto os Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), sendo 
georreferenciada a sua distribuição, os montantes associados e as unidades de governação (comunidades intermunicipais ou 
municípios) a quem cabe a sua formulação e implementação. Pretende-se, deste modo, identificar padrões, diferenças e pistas para 
a melhoria da execução destes Planos ou de programas semelhantes que venham a ter lugar no quadro 2021-2027. 

59 UNA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PLS-SEM AL ESTUDIO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 
Francisco Sánchez-Cubo*; José Mondéjar-Jiménez (University of Castilla-La Mancha); Alejandro García-
Pozo (University of Málaga) 
francisco.scubo@uclm.es*; jose.mondejar@uclm.es; alegarcia@uma.es 

Abstract: Durante décadas, los investigadores han analizado diversos aspectos en relación con los trabajadores de las empresas, 
desde múltiples enfoques y en la práctica totalidad de sectores productivos. No obstante, dichos estudios han priorizado el uso de 
metodologías basadas en análisis descriptivos, factoriales o regresiones. Por ello, el presente estudio pretende explorar la aplicación 
de la metodología PLS-SEM, ampliamente utilizada en marketing y, recientemente, en el ámbito de los recursos humanos en el 
estudio de los distintos tipos de capital empresarial. Así, en base a la literatura existente, este trabajo presenta un modelo que 
combina los factores típicamente presentes en los estudios de los salarios de los empleados. Para ello, se emplean datos del Instituto 
Nacional de Estadística, concretamente los referidos a la Encuesta de Estructura Salarial. Con el fin de diseñar un modelo 
representativo, se toman exclusivamente los trabajadores de la hostelería española, en tanto que se trata de una industria intensiva 
en mano de obra y especialmente heterogénea. Así, se pretende evaluar el diseño del modelo mediante las pruebas y criterios 
establecidos en la literatura, y contrastar su capacidad explicativa y las hipótesis que plantea. Finalmente, se realizan algunas 
recomendaciones para mejorar el diseño y los futuros estudios derivados. 

60 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA DE UN MODELO PLS-SEM APLICADO A LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
Francisco Sánchez-Cubo (University of Castilla-La Mancha)* 
francisco.scubo@uclm.es* 

Abstract: Si bien las técnicas empleadas para la modelización mediante sistemas de ecuaciones estructurales datan de finales del 
siglo pasado, no ha sido hasta la última década en la que el uso de estas técnicas ha experimentado un incremento sustancial en el 
campo de las Ciencias Sociales. Esto se ha debido, principalmente, al desarrollo de softwares informáticos que simplifican la 
ejecución de los cálculos necesarios. Además, este desarrollo ha estado ligado al perfeccionamiento de los métodos empleados, 
especialmente al de PLS-SEM path modelling, en tanto que permite la estimación de los modelos con criterios menos exigentes en lo 
que respecta a los datos. De esta forma, su uso se ha extendido notablemente para el estudio de elementos abstractos en el ámbito 
de la empresa. No obstante, siguen existiendo ciertas limitaciones en la aplicación de métodos avanzados derivados de PLS-SEM. Así, 
la capacidad predictiva de estos modelos continúa siendo discutida, por lo que la literatura académica recoge diversos métodos para 
analizarla e interpretarla. En este trabajo, se aplican los métodos disponibles para evaluar la capacidad predictiva de un modelo 
diseñado para el ámbito de los recursos humanos de las empresas hosteleras españolas. Con ello, se pretende evaluar y comparar la 
capacidad predictiva mediante diferentes métodos en un campo de estudio en el que predominan históricamente las regresiones 
lineales o linealizadas, cuya expresión de la capacidad predictiva se encuentra consolidada. Finalmente, se analiza la pertinencia de 
estos análisis y su interés para el estudio de variables no observadas. 

61 THE IMPORTANCE OF FOREST FIRES MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
Marina Matos; Paula  V Ferreira*; Ana  Rocha (Universidade do Minho) 
aniram@live.com.pt; paulaf@dps.uminho.pt*; arocha@dps.uminho.pt 

Abstract: Humanity has been facing very complex and high-risk situations with the occurrence of devastating fires. A forest fire is a 
natural phenomenon that destroys the forest ecosystem and has serious economic, ecological and social consequences leading to 
deaths, pollution and infrastructure damages. In Europe, this problem is particularly relevant, such as the case of Portugal, where 
the numbers of ignitions, hectares burned and subsequent damage to ecosystem, property and economy has increased over the years 
[2].  
The two main factors causing fires are the environmental climate and human action. The increase in human-induced pollution on 
planet earth aggravates the greenhouse effect which in turn increases the ambient temperature, causing more forest fires. Studies 
and new tools addressing forest management are then fundamental to tackle this problem. Most of the related studies recognize that 
forests can bring great benefits for humanity and the environment but can also result in serious damage on a local and global scale 
if not properly managed. These positive (benefits) or negative (costs) factors are frequently called externalities [5]. Positive 
externalities are found in forests through their fauna and flora and related leisure and business activities. In contrast, negative 
externalities are frequently caused by poor management and resulting forest fires. 
Proper forest management is essential to increase the economic value of the forest sector and prevent fires. Lauer et al. [3] related 
externalities to the optimal management of a parameterized synthetic landscape to represent the ecological conditions of plantations 
in southwestern Oregon. A sustainable forest management model including a risk aversion component to improve the economic 
value of harvest scheduling policies was applied in the center of Portugal [1]. Ozturk et al. [4] presented an analysis of negative and 
positive externalities of forest resources, essential to promote sustainable forest development. 
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The importance of forest management for sustainable development is well recognized by international institutions. The forestry 
sector and its investments can be directly related to Sustainable Development Goal (SDG) 15 “protect, restore and promote 
sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss”, and deforestation can not only compromise this objective, but also increase vulnerability to face  climate 
change challenges, water management or protection of different species. 
This work presents a critical analysis of the externalities of forest activities and forest fires. The main objectives are to relate these 
forest externalities to the goals of the SDG in order to discuss the importance of forest management to reduce negative externalities 
and prevail positive externalities. 
References 
[1] Álvarez-Miranda, E., Garcia-Gonzalo, J., Ulloa-Fierro, F., Weintraub, A., Barreiro, S.: A multicriteria optimization model for 
sustainable forest management under climate change uncertainty: An application in Portugal. European Journal of Operational 
Research 269(1), 79–98 (2018) 
[2] Collins, R.D.: Forest fire management in Portugal: developing system in- sights through models of social and physical dynamics. 
Ph.D. thesis, Massachusetts Institute of Technology (2012) 
[3] Lauer, C.J., Montgomery, C.A., Dietterich, T.G.: Managing fragmented fire-threatened landscapes with spatial externalities. Forest 
Science 66(4), 443–456 (2020) 
[4] O¨ztu¨rk, A., Tu¨rker, M.F., Pak, M., et al.:  Economic valuation of externalities linked to Turkish forests. African Journal of 
Agricultural Research 4(11), 1251–1259 (2009) 
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62 RESILIÊNCIA E PANDEMIA: PERFIS TERRITORIAIS E RESPOSTAS À CRISE EM PORTUGAL 
Hugo Pinto (Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra)* 
hpinto@ces.uc.pt* 

Abstract: Uma grande variedade de impactos socioeconómicos foi provocada pela pandemia da Covid-19. As diferentes capacidades 
para lidar com este evento perturbador são bastante evidentes, não apenas entre os países, mas particularmente ao nível regional. 
O conceito de resiliência regional é utilizado nesta comunicação para estimular a compreensão da capacidade adaptativa à crise 
atual. O entendimento mais comum de resiliência remete para a capacidade de um sistema em manter sua estrutura face a choques 
e perturbações externas (característica que pode ser entendida como resistência) ou a capacidade de voltar ao equilíbrio 
(recuperação). Mas é mais do que isso. As duas vertentes anteriores de resiliência são essenciais para o regresso à “normalidade”. 
Mas a resiliência deve ser também entendida como a capacidade de adaptação, de apresentar novas respostas com base na estrutura 
e capacidades existentes (reorientação) e a geração de novos caminhos para mudar a própria estrutura envolvendo a alteração 
profunda da estratégia e das capacidades (a renovação). Estas vertentes adicionais de resiliência são cruciais quando não se quer 
voltar ao “normal” porque o “normal foi parte do problema. São as fontes para a transformação, a criação do “novo normal”. A 
transformação envolve mudanças profundas e sistémicas em termos de valores e crenças, padrões de comportamento, da 
governação e dos regimes sociotécnicos. A apresentação utiliza uma abordagem de estatística multivariada ao caso de Portugal, 
analisando as vulnerabilidades e as respostas de diferentes territórios à pandemia. A comunicação termina destacando a importância 
de se preparar a transformação das economias regionais. A especialização inteligente é mencionada como uma possível ferramenta 
de políticas públicas para estimular a transformação no sentido de uma transição sustentável e responder aos desafios estruturais 
existentes. 

63 SOCIAL BUSINESS MODELS AS A NEW WAY OF MANAGING INNOVATION IN HEALTHCARE 
Adriana Coutinho Gradim*; Daniel Polónia (University of Aveiro) 
adrianacoutinho@ua.pt*; dpolonia@ua.pt 

Abstract: Several challenges in the healthcare sector led to more investment in innovation in OECD countries. However, issues 
related to equality of access to healthcare services by patients and communities arise. Therefore, it is suggested that new business 
models for the healthcare sector are needed (Cicellin et al., 2019). 
The business model term is generally associated with value creation and process capture focusing on the firm side. However, an 
emergent trend of social business models focused on the value for the individuals and the society is identified. The use of these 
models is being studied in the healthcare sector to manage emergent challenges for health providers. Considering the difficulty of 
implementation, authors enumerate challenges and mechanisms to create value in the development and implementation of social 
business models (Pels and Kidd, 2015; Sabatier et al., 2017). 
Due to the novelty of the application of social business models to the healthcare sector, this article presents some examples found in 
the literature to help to understand how this new type of business models can change the way innovation is managed in the 
healthcare sector. 
The first example relates to Discovery Health , a platform that offers services for patients by telemedicine services. Even though 
Discovery Health was funded based on the digital, they still suffer some challenges due to the pandemic, namely to the adaptation of 
regulations and new habits of work. The company looked at social business models as an opportunity since it can provide an 
enormous opportunity for the company by the acceptance of new digital channels for health provision (Moore and Hawarden, 2020).  
A second example presents the case of an emergent social business model focused on low cost, low profit and light health care in 
Italy. The results show that the implementation of the model allowed patients to access a more diverse range of health services at a 
lower cost while maintaining its quality. Therefore, it can create systemic social change while meeting needs that are otherwise not 
served/served partially. Also, it allows to offer products/services that are simpler and cheaper than existing alternatives and 
generates resources. However, the main barrier is the reduced acceptance of this new type of business models by players in the 
healthcare innovation ecosystem (Cicellin et al., 2019). 
A third example presents two cases of social business models implemented in the healthcare sector in Germany (Gesundes Kinzigtal) 
and New Hampshire (Iora Health  and Dartmouth Health Connect ). Results indicate that this is not an easy path, but can provide 
better health outcomes at a lower cost for the health institutions while focusing on a positive experience by the patients (Bohnet-
Joschko et al., 2020).  
So, research shows an increasing scholarly interest to better understand “how social business models in healthcare can contribute 
to effective, equitable and affordable service delivery” (Cicellin et al., 2019, p.1). To develop successful business models in healthcare, 
these must be focused on patient experience while providing better health outcomes at a lower cost (Bohnet-Joschko et al., 2020).  
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From the initial research it can be concluded that some models are emerging in the literature. However, more need to be developed 
and adapted to the reality of the healthcare institutions to help manage innovation in a more efficient way. Considering the focus of 
this congress, we believe that these new models can facilitate the monitoring of isolated populations, namely the elderly. 

64 MUDANÇA DE CAPITAL E POLÍTICA REGIONAL: A EFICÁCIA DESSA ESTRATÉGIA. 
Cassio Rolim (Federal University of Parana)* 
cassio.rolim@gmail.com* 

Abstract: A mudança da capital nacional é um acontecimento que ocorre com alguma frequência em várias partes do mundo. Ela 
acontece sob várias formas. A mais espetaculosa é quando uma nova cidade é criada, como foi o caso de Brasília, no Brasil, 
Washington, nos Estados Unidos ou Islamabad, no Paquistão. Muitas vezes, porém, a mudança ocorre sobre uma cidade já existente, 
como foi o caso de Lilongwe, no Malawi. Também acontecem casos como o da África do Sul em que ao invés de uma cidade sediar o 
governo, os poderes governamentais estão distribuídos em várias. No caso específico, o poder executivo está sediado em Pretória, o 
legislativo, na Cidade do Cabo e o judiciário em Bloemfontein. O fenômeno não se restringe ao século XX. Um dos exemplos mais 
visíveis na Antiguidade foi a mudança da sede do Império Romano para Constantinopla, atual Istambul, no ano 330 da era cristã. Já 
no século XIX, 1898, a capital de Moçambique foi transferida da Ilha de Moçambique para Lourenço Marques, atual Maputo. Também 
não está restrito apenas a países. Internamente o mesmo aconteceu com várias capitais subnacionais. O Brasil é pródigo em 
exemplos. Aracaju, Belo Horizonte, Goiânia e Palmas, são casos de cidades especialmente planejadas para serem novas capitais de 
estados brasileiros. 
Vários fatores estão por trás da decisão de transferir/construir uma nova capital. Problemas na localização anterior (dificuldades 
para a expansão, insalubridade, melhor acesso ao sistema de transporte, segurança etc.); solução de impasses políticos (Camberra 
na Austrália; as três capitais da África do Sul); movimento geopolítico e novas realidades econômicas (caso de Moçambique); 
desconcentração e incorporação de novos territórios (discurso contemporâneo que justificou Brasília, no Brasil, Abuja, na Nigéria, 
ou ainda, Dodoma, na Tanzânia). Este último de alguma maneira e com diferente peso, explícita ou implicitamente, está presente na 
maior parte dos casos. 
O fato é que a nova capital tem um impacto, em maior ou menor proporção, na estrutura da distribuição das atividades econômicas 
e da população nos países em que isso aconteceu. Assim sendo, intencional ou não, termina por ser um instrumento de política 
regional cuja eficácia e eficiência precisa ser discutida.  
Este texto pretende iniciar essa discussão tomando como exemplo o caso de quatro países africanos: Malawi, Moçambique, Nigéria 
e Tanzânia. Nos dois primeiros, a mudança foi feita para cidades pré-existentes, nos dois últimos foram construídas novas cidades.  
São países com poucos pontos em comum e em diferentes estágios no processo geral de urbanização. Nesta etapa do estudo a única 
variável passível de análise foi a distribuição da população ao longo do tempo. Na medida do possível foi comparada a evolução tanto 
na nova como na antiga capital. O objetivo geral foi avaliar em que medida houve alguma desconcentração populacional no país. Uma 
primeira conclusão é que os processos de transferência e consolidação das novas capitais duram décadas e nem sempre tem a mesma 
continuidade. Por outro lado, o próprio processo nacional de desconcentração tem limitações, uma vez que a dimensão da 
concentração em torno das antigas capitais lhes proporciona uma força inercial difícil de ser quebrada. Finalmente, tenta-se 
apresentar a lógica econômica subjacente ao processo através da geração de economias de aglomeração. 
Como contraponto, tendo como base este estudo, especula-se sobre algumas implicações na estrutura territorial portuguesa 
decorrente de uma hipotética transferência da capital nacional de Lisboa  para um outro ponto do território. 

65 STRATEGIES AND POLICIES TO FACE THE CHALLENGES OF THE PANDEMIC AT THE 
REGIONAL AND MUNICIPAL LEVEL: THE CASE OF MATOSINHOS 
Emília M Rebelo (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto)* 
emalcata@fe.up.pt* 

Abstract: The research reported in this article shows how the covid-19 pandemic brought about a set of social, economic, cultural 
and territorial vulnerabilities and risks, challenging traditional forms of planning and governance, and highlighting the growing 
importance of effective policies to respond to these vulnerabilities and risks, and to promote local and regional communities´ quality 
of life. 
A bibliographical review is therefore carried out on how societies have faced epidemic situations throughout history and how they 
have responded to them in terms of planning and governance processes. The case study, applied to the municipality of Matosinhos 
(Portugal), is then presented. The methodology followed consisted of conducting surveys and interviews in order to identify the 
greatest vulnerabilities felt by people and households at the domestic, professional, study and consumption levels, arising from the 
pandemic situation and the restrictions to which they were legally subjected. The analysis of the results of the surveys and interviews 
supported the identification of major economic, social, environmental, territorial and cultural vulnerabilities and risks. 
Then, concrete proposals are made for strategies and policies for regional and municipal action towards the resolution of the 
problems that have arisen, pursuing UN sustainability goals, resorting to new information and communication technologies, the 
smart cities approach, and urbanism tactical and participatory instruments.  

66 O PAPEL DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS NA SUSTENTABILIDADE DOS TERRITÓRIOS DE 
BAIXA DENSIDADE 
Carolina Monteiro; Anderson Rei Galvão*; Carla Marques (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) 
caro_monteiro@hotmail.com; anderson@utad.pt*; smarques@utad.pt 

Abstract: Alguns estudos (eg., Daniel & Almeida, 2020; Tähtinen et al., 2016; Boix et al., 2014) referem ainda que a indústria criativa 
tem vindo a ganhar destaque como técnica de desenvolvimento dos meios de baixa densidade, devido a acrescentarem valor ao 
produto e/ou serviço, e consequentemente por terem vindo a ajudar a estimular a inovação nos territórios. 
A implementação das indústrias criativas nestes meios, faz com que as pessoas comecem a procurar cada vez mais estilos de vida 
alternativos aos prevalecentes nas grandes cidades, priorizando o bem-estar estar associado ao desporto, à alimentação saudável, 
preservação do meio ambiente e sustentabilidade, e até ao senso de comunidade e identidade local (Selada et al., 2010). Além disso, 
as indústrias criativas contribuem com a atração e a retenção de talentos, particularmente da classe criativa no território, 
principalmente em territórios de baixa densidade (Lange et al., 2008).  
O presente estudo tem como principal objetivo estudar o papel das indústrias criativas na sustentabilidade dos territórios de baixa 
densidade. 
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De forma a dar resposta ao objetivo em estudo, formam realizadas entrevistas semiestruturadas a 5 empreendedores com empresas 
criativas em territórios de baixa densidade na região do Douro. Com o objetivo de triangular a informação recolhida entrevistou-se 
também quatro responsáveis de organizações locais, nomeadamente municípios, universidade e incubadora de empresas. As 
informações recolhidas das entrevistas foram submetidas à análise de conteúdo e codificação de dados usando o software NVIVO.  
Os resultados mostram que as indústrias criativas apresentam uma enorme importância nos territórios de baixa densidade, na 
medida em que os criativos criam maior desenvolvimento nos territórios de baixa densidade, onde as oportunidades são mais 
reduzidas e as necessidades mais elevadas. O surgimento das empresas criativas cria automaticamente um maior número de 
empregos, combatendo a desertificação destes meios e a taxa de desemprego, o que a medio e longo prazo, irá originar a fixação de 
pessoas nos territórios e o aumento do poder de compra da população, contribuindo assim para uma solução para a economia local. 
Os resultados sugerem ainda que é possível recuperar ou reinventar as tradições dos territórios, ou seja, antigos trabalhos criativos 
que até então estavam em desuso, fazendo com que haja valorização dos produtos endógenos, permitindo assim criar oportunidades 
e criar valor através da inovação. 
Nota: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do 
projeto UIDB/04011/2020. 

67 FUTURE THINKING: UTOPIAS & DISTOPIAS IN ADMINISTRATION 
 Ricardo C Dias (CAPP/ISCSP-ULisboa)*  
ricardo.daniel.cunha.dias@gmail.com 

Abstract. This communication discusses the future as an object and way of thinking in Public Administration (PA). It is assumed that 
the main objective of research in the field of PA is to contribute to improving its object of study, that is, the models of governance 
and public management, the provision of public services and public policies. From this applied character comes a normative side, 
whose ultimate expression is a utopian agenda of transformation/reforms in the relationship between State and citizens. It is 
proposed that the use of a normative approach, specifically through the use of utopias (and dystopias) and scenarios such as “thought 
experiments”, can contribute to rethink public administration as “design science”: more proactive (leading trends), interdisciplinary 
(instead of multidisciplinary and fragmented), more teleological (overcoming the primacy of positivism), more attentive to culture 
and territory and, above all, with greater practical relevance. 

68 DINÂMICA E CONTRIBUTOS DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL 
NA LITERATURA CIENTÍFICA 
Adriano L Silva (UTAD/IFPB)*; Lívia Madureira (UTAD); Marco A Diodato (UFERSA) 
adrianolucena3@gmail.com*; lmadurei@utad.pt; adrianolucena@live.com 

Abstract: A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma espécie de área protegida privada de uso limitado. Esta é 
denominada Unidade de Conservação de Uso Sustentável e integra o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). O 
objetivo do trabalho é identificar e analisar a dinâmica e os contributos advindos da conservação da natureza e da biodiversidade 
em terras privadas no Brasil, a partir da produção científica relacionada a RPPN para o período 1990 – 2020. Para tanto, foram 
selecionados 151 artigos indexados aos bancos de dados da Scopus e da Web of Science. Em seguida, foi empreendida a análise 
qualitativa dos dados, a partir de uma revisão sistemática, ancorada no método de análise de conteúdo, com uso do ‘software’ 
ATLAS.ti 9. Assim, foram identificados três campos temáticos em razão da interação dos elementos e as ações com maiores 
frequências no corpus, resultando em 79 investigações do campo temático biológico, 11 do campo temático socioambiental e 06 do 
campo temático físico. Face a esses dados, os contributos mais recorrentes estão relacionados às descobertas de novas espécies da 
fauna e flora, identificação de espécies ameaçadas e novos registros espaciais de espécies em RPPN’s.  
Palavras-chave: Área Protegida Privada; ATLAS.ti 9; Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

69 APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS: O CASO DA 
HABITAÇÃO COMO EXEMPLO 
João Filipe Rosário Vicente*; João Marques; Monique  Borges (Universidade de Aveiro) 
jfrvicente@ua.pt*; jjmarques@ua.pt; monique@ua.pt 

Abstract: Na análise do ciclo de políticas públicas, a fase da formulação é antecedida da identificação de um problema ou necessidade 
que afeta os cidadãos como um todo, ou pelo menos um conjunto dos mesmos. Neste seguimento, os decisores políticos procuram 
formular políticas públicas que permitam ultrapassar esse problema ou necessidade, dando aos cidadãos a oportunidade de 
melhorarem o seu bem-estar e qualidade de vida. 
É o desígnio de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, sobretudo dos mais desfavorecidos, que nos leva a assumir a pertinência 
de questionar a clareza e os princípios de justiça social de uma política pública. Na verdade, as políticas públicas moldam a forma 
como os recursos são distribuídos numa sociedade e como os cidadãos acedem aos mesmos. Diferentes conceções de justiça social 
impactam esta afetação, resultando em ações que privilegiam, numa lógica equitativa, a redistribuição de recursos pelos mais 
desfavorecidos, ou numa aceção mais igualitária e liberal, concedendo aos cidadãos, independentemente da sua condição, o mesmo 
número de recursos garantindo o pleno respeito pela liberdade individual e propriedade privada.  
Perante as preocupações manifestadas com o acesso à habitação, merece atenção a análise de princípios de justiça social na fase de 
formulação e implementação das políticas públicas de habitação e a sua adequabilidade a diferentes contextos socioeconómicos e 
territoriais. O direito de acesso universal à habitação digna e adequada tem impulsionado várias medidas direcionadas a públicos 
mais vulneráveis e desprotegidos, geralmente com menores rendimentos. No concretizar deste objetivo, as ações podem ser 
pautadas por diferentes princípios de justiça social, que importa compreender e conhecer. 
Assim, este trabalho tem como objetivo identificar os princípios de justiça social que norteiam estas políticas públicas, avaliando a 
sua adequabilidade face aos resultados que preconizam e atingem. Para o efeito, este trabalho explora a literatura, sobretudo 
europeia sobre o assunto, dando especial ênfase ao contexto português. É esperado que o trabalho aponte para a relevância da 
integração de princípios de justiça social no combate à pobreza e desigualdade, mas também na resposta a situações de extrema 
vulnerabilidade económica e social. Quanto à forma como são integrados, é reconhecido o caráter subjetivo na perceção dos 
princípios de justiça decorrentes do contexto e processo de tomada de decisão (e.g. processo de governança multinível). Por f im, os 
resultados encontrados denotam uma multiplicidade de princípios de justiça social possíveis de aplicar. Esta multiplicidade é 
traduzida em diferentes interpretações e conceções que se materializam, sob influência do próprio contexto, em diferentes políticas 
públicas e resultados. 
Palavras-chave: Habitação; Justiça Social; Políticas Públicas 



 

 

38 

70 NÓMADAS DIGITAIS – UM NOVO ALVO PARA O DESTINO TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES 
Ricardo Correia*; Ana Garcez; Aida Carvalho (Instituto Politécnico de Bragança) 
ricardocorreia@ipb.pt*; a40118@alunos.ipb.pt; acarvalho@ipb.pt 

Abstract: Os destinos turísticos não poderão desejar ser tudo para todos, mas sim atrair e desenvolver ofertas específicas para 
aqueles cujas características mais podem interessar. A pandemia Covid-19 veio reforçar a importância do digital e, ao mesmo tempo 
que colocou entraves e limitações, abriu oportunidades para a captação de novos públicos com necessidades específicas. Os nómadas 
digitais são um destes públicos que ganhou visibilidade durante a pandemia e que representam um novo estilo de vida, caracterizado 
principalmente pela viagem frequente com estadias mais prolongadas. Neste artigo é feita uma descrição dos nómadas digitais 
relatando-se as suas características, e comportamento de consumo turístico. Para aferir da adequabilidade deste segmento com as 
características da oferta turística da NUT III Terras de Trás-os-Montes foi realizada uma macro análise das características do 
território recolhendo-se igualmente dados acerca dos alojamentos turísticos da região. De acordo com a investigação efetuada, 
concluiu-se que embora as Terras de Trás-os-Montes, pelas suas próprias características, detenham recursos e potencial turístico 
capaz de ir ao encontro das necessidades do nómada digital, tais recursos estão ainda numa fase embrionária de potenciação, 
tornando-se necessário que  os atores envolvidos desenhem um plano de ação que permita criar valor na oferta desenvolvida para 
dar resposta a este novo público. 
Palavras-chave: Turismo; Nomadismo Digital; Destino turístico, Terras de Trás-os-Montes 

1 AS ESTRATÉGIAS DE ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O 
MAR: UMA ANÁLISE COMPARATIVA NO CONTEXTO DA UNIÃO EUROPEIA 
Carla Cristina Santos*; Carlos Rodrigues; Sara Pires (Universidade de Aveiro) 
carlacfsantos74@gmail.com*; cjose@ua.pt; sarapires@ua.pt 

Abstract: O potencial de desenvolvimento associado ao mar (OCDE, 2020) e a problemática ambiental (Rudolph et al, 2020) 
justificam a abundância de políticas, a multiplicidade de focos e a atenção particular de instâncias internacionais como as Nações 
Unidas. No período 2014-2020, o mar assumiu protagonismo na Europa, no âmbito das Estratégias de Especialização Inteligente 
(RIS3) que têm vindo a servir como quadro de referência da política de coesão regional a nível europeu. As RIS3 tornaram-se o pilar 
central da estratégia Europa2020, sustentadas em processos participados de descoberta empresarial (Foray et al, 2011). O crescente 
reconhecimento da importância dos oceanos para um desenvolvimento sustentável (DS), a par dos efeitos negativos a que estão 
sujeitos pela ação humana (e.g. perda de biodiversidade, poluição e impactos aliados às alterações climáticas), tornam urgente a 
adoção de novas formas de cooperação institucional e de governação multinível. As RIS3, em termos gerais, espelham esta perceção 
e aproximam-se daquilo que é o reconhecimento da necessidade de adotar uma abordagem do mar enquanto “ecossistema”. 
Múltiplas RIS3 europeias, entre as quais a maioria das portuguesas, integraram no Quadro de Apoio 2014-2020 ações dirigidas à 
economia azul e, em particular, a sectores emergentes, embora haja escassez ou ausência de informação que permita avaliar os 
impactos destas nos territórios (CE, 2019). A CE afirmou o enorme potencial da economia azul para o cumprimento dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2030 e para uma recuperação ecológica, em resposta às graves repercussões da pandemia 
de Covid-19 (p.e. no turismo costeiro e marítimo, nas pescas e aquicultura). Perante este contexto, este artigo pretende responder à 
seguinte questão de investigação:  qual a relevância das Políticas Públicas para o Mar e da economia azul nas estratégias de inovação 
e desenvolvimento sustentável das regiões da Europa? Para tal, a abordagem metodológica aplicada inclui: i) o desenvolvimento de 
um quadro conceptual para análise das RIS3 no contexto europeu e a sua articulação com a economia azul e os ODS 2030, a partir 
da revisão de literatura académica e cinzenta relevante; ii) uma componente empírica, baseada numa análise comparativa das RIS3 
(2014-2020) que definiram o mar como domínio prioritário de regiões europeias costeiras dos mares Atlântico, Báltico, 
Mediterrâneo, mar do Norte e regiões ultraperiféricas, suportada pela recolha e análise de dados (quantitativos e qualitativos) de 
acordo com o quadro conceptual desenhado. Uma fonte privilegiada de informação de apoio à investigação será a plataforma criada 
pela União Europeia – Smart Specialisation Platform e, em particular, a ferramenta Eye@RIS3: Innovation Priorities in Europe. 
Os resultados esperados do artigo correspondem, por um lado, a uma leitura à escala europeia do modo e do grau de implementação 
das RIS3 aliadas à economia azul, identificando-se as principais áreas da economia azul que foram desenvolvidas e, também, o 
contributo potencial das RIS3 para a concretização dos ODS da Agenda 2030. Por outro lado, esta análise da implementação das RIS3 
combinada com a economia azul à escala europeia, permitirá retirar eventuais recomendações a explorar nas RIS3 nacionais no 
próximo quadro de financiamento (2021-2027). 

72 O DESIGN DE INOVAÇÃO SOCIAL NA PROMOÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS E 
CULTURAIS: OS RESULTADOS ESPERADOS E INESPERADOS DO "MANEIRAS DE SEVER" 
Pedro F Lopes (Universidade do Porto)*; Gonçalo Gomes (Universidade de Aveiro) 
pedrofragosolopes@gmail.com*; goncalo@ua.pt 

Abstract: A desertificação populacional do interior Português é uma realidade expressa em números gradualmente alarmantes. 
Desde 2013, o trabalho de investigação desenvolvido pelo projeto “Maneiras de Sever” (MdS) em Sever do Vouga, permitiu constatar 
que este é um dos concelhos mais afetados por este fenómeno em Portugal. 
Assente em metodologias de co-design, o projecto MdS desenvolve-se através de iniciativas de cocriação entre jovens e seus 
familiares, estimulando trocas de experiências intergeracionais enriquecedoras, através da realização de trabalhos criativos e 
artísticos, aproximando afetivamente a comunidade de costumes e tradições, com o fim de gerar sentido de pertença ao território. 
As várias edições do MdS, realizadas ao longo dos últimos 7 anos, têm permitido auscultar as oscilações societárias e demográficas 
deste concelho, sendo hoje possível identificar alguns resultados tangíveis, mesmo que o decréscimo populacional se tenha 
acentuado durante os últimos anos. O paper que se pretende apresentar, mostra, contudo, como os resultados do projecto MdS 
podem indicar um futuro mais promissor. 

73 CAPITAL SOCIAL, GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL 
Carlos Manuel Nunes (UTAD)* 
carlosmanuelnunes76@gmail.com* 

Abstract: A ideia de que o capital social é importante para o desenvolvimento económico e territorial, bem-estar e coesão social não 
é uma novidade no debate académico. A teoria do capital social aporta os recursos necessários para a configuração de novas formas 
de governação, assente em redes sociais, participação, confiança, ação coletiva, normas de reciprocidade, obrigações e expectativas, 
o que aponta para uma interpretação em rede do capital social. No mesmo sentido, as teorias em rede sublinham a importância da 
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partilha de informação, coesão social e objetivos mútuos. As diferenças de objetivos podem ser postas de lado para um bem coletivo, 
ou seja, ser capaz de cooperar e encontrar soluções de compromisso (Borg et al., 2015). A organização de redes, para apoiar a 
confiança e permitir a ação coletiva, coloca o capital social no centro da governação colaborativa. A confiança, o poder e o capital 
social são inerentes às relações sociais e são, portanto, úteis na redução de conflitos, facilitando a colaboração e as parcerias, e, assim, 
promover os objetivos de boa governação e sustentabilidade (Nunkoo, 2017).  
É neste sentido que as abordagens territoriais, principalmente aquelas que visam o desenvolvimento sustentável, pressupõem o 
envolvimento inclusivo e a participação dos cidadãos que habitam o território, dos setores público e privado, e da sociedade civil em 
geral. A governança, conceito recorrente na produção científica atual, parece surgir, assim, como elo de ligação entre o capital social 
e o desenvolvimento sustentável. Porém, parece haver um gap nos estudos científicos que nos permita considerar uma maior relação 
e (inter)dependência da dimensão da sustentabilidade social para o desenvolvimento territorial, objetivo esse que pretendemos 
colmatar com o nosso estudo. 
O artigo de revisão que elaboramos parte de uma revisão sistemática de literatura, combinada com elementos bibliométricos e 
revisão de conteúdo, com o objetivo de sistematizar o “estado da arte” do campo de estudo. Cumulativamente, aplica uma revisão 
narrativa da literatura, de modo a aprofundar a compreensão, os limites conceptuais e a relevância dos tópicos relacionados, em 
torno dos eixos de análise centrais – a) Capital social: evolução conceptual, formas, tipos, níveis, fontes e funções; b) Capital social, 
governança e desenvolvimento de territórios-rede; c) Capital social e sustentabilidade dos territórios – de forma a responder à 
seguinte questão: em que medida o capital social favorece a boa governança e influência positivamente a multiterritorialidade e a 
sustentabilidade territorial? É, pois, objetivo do artigo elaborado expandir as fronteiras do conhecimento e do pensamento sobre a 
relação existente entre capital social, governança e sustentabilidade territorial.  
O artigo conclui que a governança é o tema motor de maior frequência e impacto no âmbito do estudo, e que a apologia por um 
modelo de governança e sustentabilidade territorial exige plataformas de participação multi-atores (indivíduos, grupos, 
organizações, instituições), fortalecimento do capital social (confiança, autonomia, cooperação, responsabilidade, cumplicidade), 
negociação e hierarquização das medidas do desenvolvimento local (co-design), catalisar a ação coletiva (mediar e articular para a 
ação comum, apoiar e facilitar os processos de reflexividade e identidade territorial) e implementar planos de desenvolvimento 
territorial negociados (codecisão, cogestão). A dimensão da sustentabilidade social é que melhor interpreta a sustentabilidade 
territorial. Em termos de recomendações futuras, aporta novas reflexões e contributos para um possível construto científico em 
torno do conceito de “territórios inclusivos”. 

74 PAISAGEM PROTEGIDA LOCAL DO SOUSA SUPERIOR – UM ESTUDO DE CASO 
Carlos Manuel Nunes (UTAD)* 
carlosmanuelnunes76@gmail.com* 

Abstract: As estratégias de valorização de recursos e promoção da competitividade territorial, de promoção do capital social e 
trabalho em rede e parceria, de participação e ação coletiva, de animação e cooperação territorial, estão intimamente ligadas aos 
novos modelos de organização e governação dos territórios, tendentes ao desenvolvimento local e sustentabilidade social dos 
territórios.  
O desenvolvimento de modelos de governação mais democráticos e participados encontra um contexto mais favorável a nível local. 
O Município de Lousada tem dinamizado algumas iniciativas de intervenção e animação territorial, no domínio da governança da 
gestão dos recursos ambientais. É exemplo o “processo de classificação da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior”. Com recurso 
a uma metodologia qualitativa, através de análise bibliográfica, análise documental e análise de conteúdo de questionários e 
conversas informais com alguns atores locais, o artigo elaborado incide no estudo de caso sobre a Paisagem Protegida Local do Sousa 
Superior, concelho de Lousada. 
O artigo pretende apresentar e refletir o envolvimento e a participação comunitária nos processos de governação e governança 
ambiental, para o desenvolvimento territorial, procurando responder à questão de como ocorreu o fortalecimento da cidadania e da 
participação pública na gestão dos recursos ambientais, e de que modo o processo de classificação da Paisagem Protegida Local do 
Sousa Superior se constitui numa estratégia de intervenção territorial, gerando confiança, identificando e mobilizando recursos e, 
acima de tudo, despoletando a participação pública e o envolvimento dos cidadãos. Envolvimento este que resulta tanto mais 
profícuo quanto maior for a inteligibilidade dos projetos e dos processos em curso, conferindo apreensão e tangibilidade e, por outro 
lado, eliminando barreiras e resistências à participação.  
Um dos fatores de sucesso determinantes para o envolvimento dos cidadãos em todo o processo resulta da metodologia participativa 
desenvolvida na conceção do Plano de Gestão da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior (PPLSS) promovido pelo Município de 
Lousada com o apoio de investigadores do Laboratório de Planeamento e Políticas Públicas (L3P), do Departamento de Ciências 
Sociais, Políticas e do Território (DCSPT), da Universidade de Aveiro. Resulta claro que a estratégia municipal integrada e integradora 
para a sustentabilidade, nomeadamente no domínio ecológico, encetada ao longo dos últimos anos, que considera a investigação e 
conservação da natureza, a educação ambiental e literacia científica, o envolvimento social (comunidade escolar, associações locais, 
grupos culturais, empresas, juntas de freguesia, voluntários, etc), a eficiência infraestrutural e sustentabilidade interna, exercita um 
maior nível de apreensão comunitária das valias de cada projeto, para a valorização, acolhimento, interesse e disponibilidade de 
participação num dado processo participativo de diagnóstico e construção partilhada das soluções socioambientais de intervenção 
territorial e cogestão das ações desenhadas, colocando os cidadãos como agentes ativos do processo de decisão.  
O processo de classificação da PPLSS é, pois, uma estratégia definida, planeada e executada, de valorização dos recursos naturais, 
culturais e patrimoniais do concelho de Lousada, levando à promoção interna e externa da competitividade territorial, do capital 
social, do trabalho em rede e parceria, da animação e cooperação territorial, da participação e ação coletiva. Um exemplo de 
governança, inovação e marketing territorial, que leva anos de preparação, construção e consolidação, no âmbito das políticas 
públicas municipais. Em suma, uma visão com uma abordagem transdisciplinar na realidade territorial. 

75 O USO DAS ÁREAS VERDES E DO DISCURSO AMBIENTAL COMO ATRATIVO DE VENDA 
DOS LOTEAMENTOS FECHADOS NA CIDADE DE DOURADOS, NO BRASIL 
Mariana Alves Kirchner*; Paulo Fernando  Jurado da Silva (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) 
marianakirchner@hotmail.com*; juradodasilva@gmail.com 

Abstract: O aumento no número de loteamentos fechados na cidade de Dourados-MS, Brasil, intensificou as vendas do setor 
imobiliário. Em virtude desse incremento, muitas incorporadoras passaram a utilizar as áreas verdes existentes, dentro e nos 
arredores dos loteamentos, como um atrativo para venda desses empreendimentos. Desta forma, o presente trabalho busca 
compreender quais os principais atributos de venda que ganham destaque no material de divulgação oficial de cada loteamento 
fechado, cujo público alvo são as classes de renda com maior poder aquisitivo, e de que maneira essas características que são 
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evocadas no material de venda se relacionam e validam o discurso ambiental que é utilizado como estratégia de comercialização. 
Para isso, foi realizada uma pesquisa documental nos sítios eletrônicos e institucionais das construtoras de cada loteamento, a partir 
da qual foi analisado o material de divulgação de cada empreendimento e identificados os atributos que ganharam maior destaque 
nesses documentos. Constatou-se que as dimensões narrativas e imagéticas vinculadas ao bem-estar, área verde e lazer são os 
principais atrativos de venda dessas empresas. A partir disso, conclui-se, também, por meio de associação de imagens, que alguns 
desses atributos se relacionavam ao discurso ambiental, empregados nas campanhas de venda, ainda que não o contemplem de 
maneira efetiva. 

76 RURAL BUILDINGS; CHANGE THE FUNCTION KEEP THE RELEVANCE 
M. Graça A Moreira (Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura)* 
gmoreira@fa.ulisboa.pt* 

Abstract: In low-density areas that cover spaces of varying dimensions, from towns to villages or rural places and spaces, several 
buildings are very relevant to the memory of the sites. 
With the evolution of agriculture, the decrease in population or just the local and regional economic changes, buildings were 
underused or abandoned, representing a significant waste of resources and a loss for the collective memory. 
Over the decades, a diverse set of buildings were built in these territories, from granaries to primary schools, many of which are 
large and structural excellent, a relevant cultural heritage with a great impact on the landscape. 
This communication analyzes the importance of rehabilitating various typologies of buildings for innovative and sustainable 
activities that can bring a new development cycle to low-density territories. 

77 A STATE OF THE ART ON ADOPTION OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL INNOVATIONS 
FOR FOOD SECURITY IN AFRICA 
Jose V Rosario*; Lívia Madureira (UTAD); Carlos Marques (Universidade de Évora) 
josevictorino1@hotmail.com*; lmadurei@utad.pt; cmarques@uevora.pt 

Abstract: Adoption of sustainable agricultural innovations in Africa is acknowledged to be part of the solution if food security and 
Sustainable Development Goals (SDGs) are to be achieved. Nevertheless, African farmer´s adoption remain low, and the implication 
of adopting agricultural innovations on food security is still not clear. The present study aims at contributing to filling this research 
gap by reviewing the available evidence on the impact of adoption of agricultural innovation in food security. The research question 
to address consists on understanding if the adoption of sustainable agricultural innovations and practices actually enhances food 
security in Africa, and which are the key factors that led to success or failure on adoption level of certain sustainable practices across 
the African continent. Preliminary research revealed that between 2000 and 2020 Africa has not made the necessary progress in 
order to reduce the number of malnourished people, which according to FAO (2021) estimates tends to worsen due to the more 
severe effects of the Pandemic COVID-19 and the aggravation of climate changes. For instance, from 2003, the year of Maputo 
declaration, to 2020 the number of malnourished people decreased by only 2%, from 21% to 19% of the population. Despite, Africa 
being the world region with the youngest population, and having 60% of world arable land, due to gender inequalities, limited access 
to land and credit, lack of corrective policies, and almost absence of communication between the actors of the agricultural knowledge 
and innovation systems, the region continues to perform poorly in terms of ensuring that population have physical and economic 
access to quality food permanently. Although there are some success cases in Zambia, Malawi, Kenya, Ghana, where adoption of 
improved crops, and other sustainable agricultural practices, resulted in significant increase in output per unit area. However, the 
ability to reproduce these practices in other contexts and of scaling up is still very low, since these success case often occur within 
the scope of projects developed by NGOs or public-private partnerships in a given period of time with limited guarantees of 
continuity. These findings provide clear guidelines for policy makers to design polices that increasingly aim at food security in line 
with the achievement of sustainable development goals, in African context and indicates clues for future research. 
Keywords: Agricultural Innovations, Africa, Food Security,  
Note: This work is supported by national funds, through the FCT – Portuguese Foundation for Science and Technology under the 
project UIDB/04011/2020 and under the grant 2020.07852.BD. 

78 DOES ROAD ACCESSIBILITY TO CITIES SUPPORT RURAL POPULATION GROWTH? 
EVIDENCE FOR PORTUGAL BETWEEN 1991 AND 2011 
Patricia C Melo (ISEG-ULisboa); Paulo Anciães (University College London); Conceição Rego (Universidade 
de Évora, CEFAGE)*; José Muñoz-Rojas; Nuno Guiomar (Universidade de Évora, MED) 
pmelo@iseg.ulisboa.pt; p.anciaes@ucl.ac.uk; mcpr@uevora.pt*; jmrojas@uevora.pt; nunogui@uevora.pt 

Abstract: Transport investment is frequently advocated as having the double virtue of achieving both economic growth and 
territorial cohesion. The idea is that improving the accessibility of lagging regions to cities increases the attractiveness of those 
regions for people and businesses. However, transport is only one of the factors affecting local development and there is no 
consensus on its net effect on population growth. The large scale of public funding allocated to motorway investment since the 
accession to the European Union in 1986 makes Portugal an ideal case study to examine the potential effect of improved road 
accessibility on the development of lagging rural areas. In this paper, we investigate the relationship between rural population 
change and road accessibility to the urban hierarchy (i.e. cities of different sizes) between 1991 and 2011. Regression analyses 
showed that rural population growth is negatively associated with road distance and travel time to the urban hierarchy, notably to 
medium-sized cities (20,000-99,999 inhabitants). This suggests that medium-sizecities play an important role in supporting 
population growth in their rural hinterlands. Robustness tests confirmed the validity of these findings. There is no evidence of 
nonlinearities in the magnitude of the effect between accessible and remote rural areas, which may be partially related to the 
relatively small size of the country. 

79 É O DESMATAMENTO UM SINÔNIMO DE DESENVOLVIMENTO?  UM ESTUDO BASEADO 
EM ANÁLISE REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO, BRASIL 
Daniel Alberto Alberto Perozo-Suárez*; Pedro Henrique Zuchi da Conceição (Universidade de Brasília) 
daniel.perozo@unb.br*; perdrozuchi@unb.br 
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Abstract: Dentre os indicadores que determinam o desenvolvimento econômico, destacam os quantitativos, que definem o 
crescimento econômico e os qualitativos, em conexão direta com a qualidade de vida das sociedades. Porém, o desmatamento não é 
sinalizado como cogente dentro desses cálculos, mesmo que áreas maiores de floresta possam ter um efeito positivo no bem-estar 
humano. Além disso, o fato de que países desenvolvidos começaram a implementar planos de manejo sustentável das suas florestas 
há séculos, joga por terra a tese de que o seu desenvolvimento veio como consequência da destruição das suas áreas florestais. Em 
adicional, impactos gerados pela expansão agrícola e a mudança do clima em áreas desmatadas, deixam consequências irreparáveis 
ao longo prazo, que distam muito da ideia de bem-estar e têm, portanto, fortes implicações negativas quanto ao processo de 
desenvolvimento. O presente trabalho se propõe apontar a esta problemática, ao mostrar a evolução dos processos de 
desenvolvimento e desmatamento, no contexto do estado de Mato Grosso, durante o período 1985 – 2015, por meio de uma análise 
de correlação, e uma análise de variáveis associadas à mudança do clima no estado. Os resultados demonstram que os efeitos da 
mudança do clima são visíveis e ganham maior intensidade com o decorrer do tempo. Adicionalmente, graus maiores de 
desmatamento por si só não necessariamente se traduziram em maiores níveis de desenvolvimento, mostrando que este último não 
está associado à expansão territorial e sim a variáveis como a acumulação de capital. Nessa mesma linha, o trabalho também analisa 
a discussão existente sobre o padrão de desenvolvimento conhecido como boom-and-bust na Amazônia, empregando dados recentes 
sobre análise regional. Por fim, os argumentos conclusivos expõem a urgência de refletir sobre a necessidade real da prática do 
desmatamento e de direcionar corretamente os processos de desenvolvimento em áreas de floresta no Brasil, e desta forma não 
aprofundar os efeitos negativos da mudança do clima na região. 
Palavras-chave: análise regional, desenvolvimento, desmatamento, Mato Grosso, mudança do clima. 

80 DETERMINANTES DE EDUCATION-JOB MATCH PARA OS DIPLOMADOS DO ENSINO 
SUPERIOR PORTUGUÊS 
Daniela Olo*; Leonida Correia (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, CETRAD, Portugal); Conceição 
Rego (Universidade de Évora, CEFAGE, Portugal); João  Rebelo (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
CETRAD, Portugal) 
danielaolo@utad.pt*; lcorreia@utad.pt; mcpr@uevora.pt; jrebelo@utad.pt 

Abstract: O crescente nível educativo da população tem sido um notável desenvolvimento social em todos os países ocidentais nas 
últimas décadas, do qual Portugal não é exceção. Contudo, esta melhoria nas qualificações académicas muitas vezes não é 
correspondida por um crescimento semelhante nas oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho. Assim, o aumento da 
qualificação do capital humano acompanhado por um aumento dos níveis de desemprego jovem tem suscitado um interesse 
crescente entre os investigadores para compreender as formas como os licenciados transitam para o mercado de trabalho. As 
Instituições de Ensino Superior consideram frequentemente a empregabilidade dos seus licenciados apenas em função de estarem 
ou não empregados. O nosso estudo procura ir mais longe, concentrando-se nas variáveis que explicam o education-job match dos 
diplomados, ou seja, o ajustamento entre as competências necessárias para trabalhar e os conhecimentos adquiridos durante o 
processo educativo. Alguns autores analisaram fatores que determinam o education-job (mis)match considerando um conjunto de 
variáveis que podem ser agrupadas em três categorias principais de determinantes, relacionadas com o indivíduo, com o mercado 
de trabalho e com a educação. Outros estudos usaram descrições análogas das determinantes da empregabilidade, atribuindo-lhes 
um significado semelhante: (1) determinantes individuais, relacionadas com fatores pessoais e familiares; (2) determinantes 
contextuais, associadas à dinâmica do mercado de trabalho, tendências macroeconómicas, condições de trabalho e políticas de 
recrutamento de empresas; e (3) determinantes institucionais, relacionadas com a probabilidade de uma instituição aumentar a 
empregabilidade dos seus licenciados com base na sua reputação, no prestígio da formação que proporciona e na sua capacidade de 
cooperar com entidades profissionais e com o mercado de trabalho. Embora alguns autores tenham mencionado teoricamente 
determinantes institucionais como fatores que afetam o education-job (mis)match, nenhum estudo desenvolveu estas determinantes 
empiricamente como parte integrante dos seus modelos explicativos. No entanto, no contexto português parece pertinente 
introduzir variáveis institucionais nos modelos explicativos do education-job match dos licenciados devido à natureza do sistema de 
ensino superior, que está organizado como um sistema binário composto pelo ensino universitário e politécnico. O presente artigo 
utiliza um modelo de regressão logística para identificar variáveis explicativas do education-job match dos diplomados do ensino 
superior português relacionadas com fatores individuais (sociodemográficos e de trajetória académica) e características 
institucionais. Os resultados mostram que embora as fronteiras entre as universidades e os politécnicos sejam hoje menos óbvias, 
existem diferenças entre os dois subsistemas do ensino superior, com vários fatores a afetar o education-job match dos diplomados. 
As principais diferenças consistem no facto de os licenciados do ensino politécnico que viajam para um distrito diferente para 
trabalhar mostrarem melhores matches, assim como os licenciados do ensino universitário que são do género masculino, que 
estudaram nas áreas de "ciências naturais, matemática e estatística" e "saúde e proteção social" e que viajaram para um distrito 
diferente para estudar. Os resultados permitiram também encontrar fatores que melhoram a probabilidade do education-job match 
que são comuns aos dois subsistemas do ensino superior, nomeadamente ter estudado nas áreas de "ciências sociais, comércio e 
direito" e "engenharia, indústria transformadora e construção", ter boas notas finais de curso e ter participado em atividades 
extracurriculares envolvendo formação complementar. 

81 LOOKING AT THE NEW EUROPEAN BAUHAUS FROM THE PERSPECTIVE OF AN 
ENVIRONMENTAL NGO AS AN OFFICIAL PARTNER 
Rui Costa Monteiro (PhD in Design Program - Faculty of Fine Arts of the University of Porto)* 
ruicostamonteiro@gmail.com* 

Abstract: This paper aims to present, discuss and critically reflect on the processes and results led and achieved by Rio Neiva - 
Environmental NGO, based in Portugal, in its capacity as an official partner to the New European Bauhaus, a new European Union 
Design policy. It will do so by looking at the goals and strategy set out by this NGO, from its application and selection to become an 
official partner, to the activities implemented in this capacity and accomplished results.This analysis will be done bearing in mind 
the efforts conducted by this community-level NGO in the past few years to incorporate design approaches in its projects, leading to 
its on-the-ground understanding on the value of design as a driver of innovation and creativity. Ultimately, becoming an official 
partner to the New European Bauhaus policy has allowed this NGO to reflect and reinforce its scope and activities from a Local, 
National and European level perspective and how design-led approaches can be critical for improving the value of what is offering 
to its community. 

82 GAMIFICAÇÃO APLICADA A GEOPARQUES: UMA PROPOSTA DE MODELO CONCEPTUAL 
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Mariana Andrade; Ricardo Correia*; Catarina Fernandes (Instituto Politécnico de Bragança) 
mariana.mag.andrade@gmail.com; ricardocorreia@ipb.pt*; cfernandes@ipb.pt 

Abstract: Aliada às tecnologias interativas, a indústria turística tem apostado na gamificação, uma estratégia que utiliza estratégias 
de jogo fora do contexto tradicional, com o objetivo de potenciar experiências, aumentar o consumo e influenciar escolhas. Esta 
ferramenta digital cria um maior envolvimento entre o indivíduo e a atração, o que promove a eficácia, o interesse e a motivação. 
Apesar de não constituir um jogo completo utiliza alguns elementos fundamentais como a atribuição de distintivos, pontos, medalhas 
ou estatutos, mantendo os consumidores seduzidos na dinâmica do jogo em que a principal motivação é alcançar objetivos cada vez 
mais altos. Através de recompensas e benefícios a marca incentiva a fidelização dos consumidores e o consumo exclusivo dos 
produtos em questão. 
O Geoturismo surge, aliado aos geoparques, como uma estratégia de valorização territorial que tem como principal objetivo a 
promoção da educação e valorização do património geológico, histórico e cultural de uma dada região. Neste sentido, os geoparques 
ambicionam a transformação dos recursos geológicos em produtos turísticos competitivos, valorizando e protegendo a 
biodiversidade e o património. Com o objetivo de aliar estes dois contextos (gamificação e geoturismo) propõe-se neste artigo um 
modelo conceptual focado na caracterização do potencial impacto que a gamificação da oferta associada a um geoparque terá para 
a atratividade da sua oferta nomeadamente ao nível do desenvolvimento de uma imagem positiva do Geopark e da influência na 
decisão de visita dos turistas. 
Palavras Chave: Gamificação; Geoturismo; Geoparque, Modelo Conceptual, Turismo 

83 THE ASSESSMENT OF PUBLICLY FUNDED DEVELOPMENT PROJECTS: A BRIEF 
LITERATURE REVIEW 
Thomaz M Fagá (UMinho)*; Jorge Cunha (ALGORITMI Research Center - University of Minho); Moara Tuane 
Costa (Universidade do Estado do Amazonas) 
thomazfaga1@gmail.com*; jscunha@dps.uminho.pt; moaratcosta@gmail.com 

Abstract: The objective of the investigation is to carry out an integrative literature review based on a broad study of the available 
literature and practices presented in international methodologies for analysing and evaluating publicly funded development 
projects. The studies were chosen based on their relevance, and the main addressed methodologies are: i) Gateway Review Process 
adopted by the Treasury and Finance Departments of Australia; ii) Cost-Benefit Analysis of Investment Projects adopted by the 
European Commission; iii) the ROI Institute Methodology, a originated in the United States; iv) the Green Book for Policies, Projects 
and Programmes Appraisal and Evaluation used by the United Kingdom Government. The investigation allows to map the set of 
methodological tools, to enable building an evaluation system for regional development projects, employing indicators raised in the 
phase of presentation of the project proposal (ex-ante analysis) and confronting them with the results obtained at the end of the 
project (ex-post analysis). The policies to overcome regional inequalities have always been part of the debate on government 
strategies for public intervention. After World War II and during the 1970s, discussions on regional inequalities considered rapid 
industrialization as a critical factor for countries. The most common strategies were wealth redistribution policies, under financial 
transferences carried out by national governments. From the 1980s onwards, on account of several economic crises, geographic 
concentration of jobs, and productive activities in large centres, public investments came to be channelled to regions with critical 
unemployment rates, aiming to promote urban centres decentralization. Governmental interventions were based on huge 
investments in infrastructure. However, the increase of unemployment levels, as well as fiscal problems in governmental accounts 
unveiled a new paradigm to discussions on regional policy, in which theories took into consideration some economic assumptions 
as a justification for the economic decentralization policies. Some examples are: integration of markets, economies of scale, transport 
costs, and domestic markets. In contrast to this view, different approaches claim that public policies for regional development should 
consider social, economic, and environmental indicators for different territories. In these circumstances, governments, development 
entities, and control bodies started stimulating the adoption of systematic and continuous assessment methods to demonstrate 
greater efficiency and impact (effectiveness) in terms of government investments. The public investment assessment cycle has 
undertaken some evolution stages across time. In the 1990s, international institutions for the promotion of public investment, such 
as the Inter-American Development Bank (IBD) and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), began to 
require the implementation of systematic control of the resources applied to projects presented by governments who try to obtain 
assistance from those international funding sources. Since then, several countries have developed proprietary methodologies for 
investment projects evaluation, with a focus on public resources rationalization and in minimizing physical and financial deviations, 
as well as estimating the benefits achieved. These procedures have a great potential to become powerful tools that would allow the 
streamlining of efficient territorial development policies, which necessarily go through the measurement of results comparing to the 
foreseen objectives. The literature review undertaken contributes to: synthesizing the main features of internationally recognized 
methodologies; the creation of continuous improvement flows in the process; mitigation of risks inherent to publicly funded projects; 
supporting management decisions about the undertaking of new projects, or even their continuity and expansion. 

84 WINE INTERNATIONAL TRADE AMONG EURO AREA COUNTRIES: A PANEL DATA 
SPATIAL GRAVITY ANALYSIS 
Sofia Gouveia (CETRAD, UTAD)*; Samuel Faria (UTAD); Leonida Correia (Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, CETRAD, Portugal) 
sgouveia@utad.pt*; samuelf@utad.pt; lcorreia@utad.pt 

Abstract: Free movement of goods and services is one of the premises of the European economic integration process. In this context, 
the international trade analysis of the agricultural products, such as wine trade, is essential for the European Union Common 
Agricultural Policy and for Common Trade Policy. Wine is a solid example of an international competitive good, and the EU is the 
world’s leading wine-producing and exporting wine region. According the Eurostat data, in 2019, EU member states exported 7.1 
billion liters of wine, with nearly 57% exported to countries within the EU, and 43% to countries outside the European single market. 
Wine is, on the other hand, a good example of a product that is dependent on location, being the country of origin an important 
determinant of wine competitiveness. The emerging of the new trade theory and new economic geography models made it relevant 
to analyze how spatial spillovers can influence and determine trade flows. The influence of location has been included in 
international trade studies, with the gravity model approach using the distance between trade partners as a moderator effect for 
trade. However, the network effects and the neighboring spillover effects are neglected in this approach. Consequently, the spatial 
gravity approach, which merges the traditional gravity model with spatial econometrics, allows to include spatial weights in the 
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analysis, thus permitting to study how spatial interconnections between trade partners affect trade between them. In this paper, we 
apply a panel data spatial gravity model over the period 1999-2019. The main purpose is to investigate how, if at all, spatial spillovers 
occur in the intra-euro area wine trade, and to explore the underlying determinants. For this, we include spatial lag variables to 
account for spatial dependence in the origin (agglomeration effects in the exporter), in the destination (network effects in the 
importer) and in the overall trade partnership (combined spatial dependence of each trade pair). The results generically show that 
intra-euro area wine trade is particularly dependent on the location of exporters and importers. Specifically, spatial spillovers occur 
are both origin- and destination-based, suggesting that proximity and availability are key to unlock trade potential. Policy-wise, this 
paper contributes to a deeper understanding of the international trade relations and the role of geographic location and regional 
involvement towards trade development. 
Note: This work is supported by national funds, through the FCT – Portuguese Foundation for Science and Technology under the 
project UIDB/04011/2020. 

85 QUEIJO SERRANO - TENDÊNCIA DE UM NOVO RELACIONAMENTO RURAL URBANO 
Camila Ballus*; Renata Menasche (Universidade Federal de Pelotas) 
milaballus@gmail.com*; renata.menasche@gmail.com 

Abstract: Vivemos no contexto de um mundo ditado por tendências e a popularização de um olhar com ideias progressistas. As 
tendências alimentares atuais estão vinculadas e resgatam o passado, através de produtos tradicionais e artesanais; e em paralelo, 
estreitam os elos e caminhos entre o rural e o urbano. Este trabalho nasceu da observação através da crescente utilização e 
propagação do queijo serrano, um produto tradicional do estado do Rio Grande do Sul, entre estabelecimentos gourmets na sua 
capital, a cidade de Porto Alegre. O queijo serrano integra a cultura alimentar da região nordeste do Rio Grande do Sul e sudeste de 
Santa Catarina, sendo sua receita secular entre gerações, que após receber o selo de Denominação de Origem pôde passar a ser 
comercializado a outras cidades. Para além das questões levantadas pelas tendências alimentares, emerge, as formas que estes 
estabelecimentos aproximam o produto e o produtor do consumidor, sem que este se desloque de seu ambiente urbano; quem são 
estes queijeiros e queijos que chegam a cidade através de um alimento tradicional e/ou artesanal e trazem novas possibilidades de 
coexistência.  
Palavras-chave: alimento tradicional, queijo serrano, rural-urbano, tendência alimentar  

89 ÍNDICE DE ROTINIZAÇÃO DAS TAREFAS: DISPARIDADES AO NÍVEL REGIONAL EM 
PORTUGAL 
Miguel António Almeida*; Marta Ferreira Dias; Hugo Figueiredo (Universidade de Aveiro) 
miguel.rochinha@ua.pt*; mfdias@ua.pt; hugo.figueiredo@ua.pt 

Abstract: As alterações demográficas, a tecnologia e a globalização estão a transformar a sociedade, os indíviduos e organizações 
tendo efeitos diretos nas regiões. A tecnologia, em particular a automação, tem sido responsável, não só por substituir mão de obra 
humana, mas também por aumentar a polarização do emprego em diversas economias e consequentemente diminuir a procura de 
emprego por ocupações menos rotineiras. Dessa forma, avaliar o impacto da automação, ao nível regional, medido através do índice 
de rotinização das tarefas, permite caracterizar  a população empregada em termos de grau de rotinização das suas ocupações. A 
rotinização das tarefas é uma medida comummente utilizada na literatura para avaliar que permite avaliar o grau de substituição do 
trabalho por tecnologia, sendo por isso uma informação relevante para a definição de políticas públicas relacionadas com o mercado 
de trabalho, inovação e adaptação à digitalização da economia. Nesse sentido, o principal objetivo deste trabalho é o de definir os 
índices de rotinização das tarefas, para as diferentes regiões NUTS II em Portugal, para o ano de 2018, combinando dados dos 
Quadros de Pessoal e O*NET. Esta análise irá permitir avaliar a predominância de ocupações mais ou menos rotinizáveis, em cada 
região caracterizar  e permitir concluir sobre a existência de disparidades, ao nível regional que possam conduzir a impactos 
regionais díspares da evolução tecnológica, da demografia ou da política pública no mercado de trabalho. 

90 THE POTENTIAL OF SOCIAL INNOVATION TO CREATE TRANSFORMATIVE CAPACITY IN 
COMMUNITIES 
Joana Dias*; Maria Partidário (Instituto Superior Técnico) 
joanafmdias@tecnico.ulisboa.pt*; mariapatidario@tecnico.ulisboa.pt 

Abstract: This presentation intends to show results so far achieved with a PhD research exploring the transformative potential of 
Social Innovation (SI). The research aims to investigate a possible mutualism between SI and transformation, namely how SI can 
enable transformation in communities and how such transformation may enhance SI. A review of the state of the art revealed that 
SI is an appealing term, often used, but with mixed understandings. Researchers have defined SI in different ways, and even with 
different objectives, revealing diverse lenses applied to the understanding of SI. In this research, and drawing on the literature 
reviewed, two main conceptualizations of the SI concept have been identified: cartesian and analytical vs. disruptive and systemic. 
With the assumption that SI should be preferably disruptive and systemic, a conceptual framework was suggested to investigate the 
mutual dependency between SI and social transformation, with SI being able to create change and transformations, while 
transformation also enhancing SI. The framework considers three main components: 1) key drivers in SI that promote 
transformation in communities, 2) elements for the creation of SI transformative capacity and 3) SI success factors. The framework 
has been applied to social initiatives in different communities to test, improve and validate the framework and its components. This 
research intends to add-value to the SI field by investigating: (i) how is transformative capacity created in communities, (ii) how to 
enable the potential of SI transformative capacity, (iii) how can transformation enhance SI and (iv) how can SI transform 
communities to become more resilient. 

91 ESTRATÉGIAS INDÍGENAS PARA ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA 
AMAZÔNIA 
Elke U Costanti*; Marcela Menezes; Cloude Correa; Ney José Maciel (Instituto Internacional de Educação do 
Brasil – IEB) 
elke@iieb.org.br*; marcela@iieb.org.br; cloude@iieb.org.br; ney@iieb.org.br 

Abstract: A Amazônia desempenha um papel importante no ciclo de carbono planetário, e pode ser considerada como uma região 
de grande risco do ponto de vista da influência nas mudanças climáticas. Na Amazônia brasileira concentra-se a maior parte das 565 
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terras indígenas existentes hoje no Brasil (94% em área em 414 terras), correspondendo a 23% do território da região Amazônica, 
somando 1.086.950 km2. As terras indígenas, ademais de preservadas, têm efeito inibidor do desmatamento ao redor dos seus 
limites. Assim, os povos indígenas vêm desempenhando um papel fundamental no enfrentamento às mudanças climáticas ao evitar 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) do desmatamento em seus territórios.  
As terras indígenas configuram-se hoje como verdadeiras ilhas de resiliência expostas aos efeitos negativos da ocupação em seu 
entorno. Essas terras vêm sofrendo com invasões que se intensificaram nos últimos anos, e coincide com o aumento expressivo das 
taxas de desmatamento registradas na região Amazônica: de 4.571 km2, em 2012, para 11.088 km2, em 2020, um salto de 242% em 
uma década. Assim, a estabilidade climática, ecológica e ambiental da Amazônia brasileira está ameaçada por crescentes pressões 
pela extração de seus recursos naturais (mineração e madeira) e posterior substituição do uso da terra por outras atividades (em 
especial agricultura e pasto). 
Nos próximos trinta anos, não somente os indígenas, mas todas as populações tradicionais da Amazônia que dependem da floresta 
como principal forma de alimentação e sustento econômico sofrerão sérios impactos devido às mudanças climáticas. As projeções 
de aumento da temperatura indicam a modificação do ciclo das chuvas como principal responsável pelos impactos sobre os 
ecossistemas. Com a alteração do regime de chuvas, aumentam-se as secas prolongadas, a ocorrência de queimadas, e diminui-se as 
vazantes dos rios, provocando alterações na fauna e na flora. Esse processo implicará na perda da rica diversidade biológica, 
causando a mudança na distribuição de espécies nativas, em especial a castanha-do-brasil e o açaí. As áreas mais ameaçadas são o 
Sul e o Sudoeste da Amazônia, e regiões que sofrem também com os efeitos da mineração ilegal, como o estado de Rondônia, o Sul 
do estado do Pará e o Norte do Mato Grosso. 
Atualmente, já é possível notar impactos das mudanças climáticas nas atividades tradicionais indígenas, como a mudança nos ciclos 
de produção e ocorrência das espécies vegetais, e diminuição de volume de peixes em seus rios. Os povos indígenas vêm adotando 
estratégias para adaptação a esses impactos, como a formação de brigadas para impedir que as queimadas avancem sobre matas 
ciliares e aldeias.  
O presente artigo visa apresentar algumas estratégias indígenas para adaptação às mudanças climáticas na Amazônia brasileira, em 
especial: (i) a formação em gestão ambiental de Agentes Ambientais Indígenas (AAIs); (ii) a elaboração de Planos de Gestão 
Ambiental e Territorial (PGATs) nas terras indígenas; e (iii) o Núcleo Indígena de Mudanças Climáticas no Sul do Amazonas (NIMC), 
uma associação entre povos indígenas e populações extrativistas para promover a gestão ambiental e regularização fundiária de 
seus territórios, a fim de melhor enfrentar os impactos das mudanças climáticas no Sul do Amazonas. 

92 A SYSTEMATIC REVIEW OF REGIONAL CLIMATE ADAPTATION POLICIES AT EU: FINDING 
THE GAPS 
Carolina T S  Bernardo*; Rita Sousa; João Cerejeira (Universidade do Minho) 
caroltsbernardo@gmail.com*; ritasousa@eeg.uminho.pt; joao.cerejeira@eeg.uminho.pt 

Abstract: Climate change is one of the most significant challenges facing countries and their populations. It demands critical and 
urgent policy action. Even though the international level, through the United Nations Conventions and the Paris Agreement, address 
climate change policies, the regional and local levels felt most of the impact. Therefore, local governments worldwide hold a variety 
of competencies to implement policy actions for adaptation. Hence, this work investigates the climate adaptation policies at regional 
levels at the UE through a systematic review. We reviewed 26 papers that evaluate local climate adaptation policies in the European 
Union. The key features of evaluation approaches analysis were climate change, regional policy, Europe, European Union, local 
government, climate change adaptation, adaptation, climate policy. The analysis included English, Spanish, and Portuguese-language 
peer-viewed journal articles, conferences, and data papers published between 2001 and 2021. The Scopus database was used to 
perform the research. The majority of papers were concerned with energy options (42%) and resilient cities (19%). These partial 
results are essential to further address the gaps in climate adaptation at regional levels at the EU.  

93 COESÃO TERRITORIAL E OS SERVIÇOS LOCAIS DE INTERESSE GERAL – CONDIÇÕES PARA 
A OFERTA 
Pedro Franco*; Eduarda Marques D Costa (Instituto de Geografia e Ordenamento do Território - Universidade 
de Lisboa) 
pedrofranco@campus.ul.pt*; eduarda.costa@campus.ul.pt 

Abstract: A coesão é uma das bandeiras mais importantes da União Europeia, todavia, as assimetrias entre regiões são uma realidade 
preocupante. Sendo que estas disparidades territoriais tendem a ser mais pronunciadas nas regiões menos desenvolvidas, onde 
habitualmente se encontram as regiões periféricas ou rurais. Associados a estas regiões estão alguns fatores que constituem claros 
constrangimentos ao desenvolvimento, como são exemplos a perda de população ou problemas sociais e económicos graves, entre 
os quais está uma oferta de serviços de interesse geral (SIG) inexistente ou inadequada. De facto, os SIG e a coesão estão intimamente 
ligados, já que estes serviços são um elemento importante para as dinâmicas sociais e económicas dos territórios rurais e periféricos 
e fundamentais para o processo de convergência e o cumprimento dos objetivos europeus. Todavia, a provisão de SIG difere de 
regiões centrais para periféricas, originando e contribuindo para o adensar das desigualdades regionais. Com o objetivo de 
compreender os fatores que condicionam a existência destes serviços, recorremos a uma metodologia baseada na análise de 
indicadores demográficos, económicos, políticos, sociais e ambientais, procurando identificar os principais fatores que afetam a 
provisão de SIG ao nível regional, tendo sido observado um contexto de pré-crise (2006), crise (2012) e pós-crise (2016). Com 
recurso a uma análise de componentes principais, os indicadores iniciais foram agrupados em fatores que, posteriormente, foram 
utilizados como variáveis independentes numa análise de regressão, sendo utilizados indicadores referentes aos SIG como variável 
dependente. Os resultados demonstram comportamentos e relações regionais díspares, reiterando a dissemelhança entre as regiões 
europeias e as suas realidades territoriais. As regiões “core” mostram melhores condições para a existência de provisão de SIG que 
as regiões mais periféricas ou rurais, o que apenas cimenta a disparidade regional já bastante latente e põe em causa a coesão 
territorial na Europa. 

94 THE ROLE OF URBAN AGRICULTURE IN PROVIDING MULTIFUNCTIONAL SPACES: A 
CRITICAL REVIEW 
Daniel Alberto Alberto Perozo-Suárez (Universidade de Brasília)*; María Luisa Espinel-Ramos; Silvia 
Berenice Fischer (Center for Development Research, University of Bonn) 
daniel.perozo@unb.br*; mespinel@uni-bonn.de; squintan@uni-bonn.de 
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Abstract: Urban centers currently face different threats associated with social and environmental issues such as chronic poverty, 
increased demand for food, conflicts over scarce resources and climate change impacts. Urban Agriculture (UA) is seen as a 
promising strategy that addresses these challenges, providing multiple benefits that enhance cities' resilience. This strategy has 
gained prominence in delivering healthy and fresh products to urban dwellers, improving food security, and reducing poverty. In 
this sense, UA plays an essential role in mitigating the impacts of climate change and contributes to the creation of urban green jobs, 
enhancement of social capital and human well-being, through the provision of sustainable and multifunctional solutions for urban 
transformation. The aim of this review is to critically address how UA contributes to these aspects. To do this, a systematic literature 
review was conducted using the PRISMA guidelines (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). The 
analysis included English-language peer-reviewed journal articles published between 2015 and 2021. Two electronic bibliographic 
databases were chosen: ScienceDirect and Google Scholar. As a result of this research, UA's benefits and trade-offs on socio-ecological 
aspects and human health were identified, and a framework for further assessments of UA's multifunctionality was developed. 
Keywords: Climate change, multifunctionality, public health, Urban Agriculture. 

96 STRATEGIES OF CIRCULAR ECONOMY IN THE ISLANDS 
Simona Cafieri (ISTAT)* 
cafieri@istat.it* 

Abstract: The circular economy is based on a fundamental paradigm shift. The economic system and the ecological system are not, 
as in traditional economic analysis, on the same plane, where natural resources, production factors, economic goods and services, 
waste and refuse are exchanged. In this new perspective, the economy and the environment are not characterised by linear 
correlations, but by a circular relationship: the economic system is located within a broader ecological system and, while benefiting 
from its natural resources and ecosystem services, must respect its operating rules and physical, biological and climatic limits. Unlike 
the so-called linear system, which starts with matter and ends with waste, the circular economy is an economy in which today's 
products are tomorrow's resources, in which the value of materials is maintained or recovered as much as possible, and in which 
there is a minimisation of waste and impacts on the environment. The transition to a circular economy requires a cultural and 
structural change: a profound revision and innovation of production, distribution and consumption models is the cornerstone of this 
change, with the overcoming of the recycling economy through new business models and the transformation of waste into resources 
with high added value. The circular economy is developing well and finds a natural habitat in the island ecosystem, because the 
problems and needs faced by these territories require a modus operandi that focuses on sustainability, recycling and recovery, 
embracing in a single vision sector as diverse as energy and transport, water and tourism. The aim of this paper is to explore the 
theme of the circular economy on islands. With the help of the available Istat data, an attempt will be made to arrive at a measurement 
of the circular economy of the island economic systems examined through the measurement of not only physical and economic but 
also environmental and social aspects. 

97 O PAPEL DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO PLANEAMENTO FLORESTAL INTEGRADO 
Sara M Tapa*; Pedro Silva; Filipa Manso (UTAD) 
sara.tapa@hotmail.com*; pgpsilva@utad.pt; ftorres@utad.pt 

Abstract: Neste artigo analisa-se o papel da participação pública no planeamento florestal integrado. A abordagem constrói-se a 
partir de literatura teórico-concetual e casos estudados em oito países. A análise parte da caracterização dos conceitos de 
participação pública, governança florestal e planeamento florestal integrado e, com essa base concetual, procura-se compreender 
como pode a participação influenciar a governança florestal e o planeamento florestal integrado, sobretudo, como suporte de 
sistemas mais eficientes. Também importa compreender a dimensão da participação na elaboração de instrumentos de planeamento 
florestal integrado e identificar os mecanismos e instrumentos de implementação da participação. Informados pelo princípio de que 
a participação pública é uma componente-chave do planeamento florestal integrado (uma vez que é fundamental para o 
envolvimento dos diversos stakeholders), exploram-se as possibilidades em torno do envolvimento dos diferentes públicos, 
incluindo-os no campo de influência e tomada de decisões. Nesta ótica, os arranjos de governança florestal vão depender da forma 
como estes atores interagem, daí resultando um incremento da sua capacidade para influenciar a elaboração e a eficácia da 
implementação dos instrumentos de planeamento florestal.  
Da análise, verificou-se que a capacidade de garantir a inclusão e a influência dos stakeholders, bem como a comunicação e a 
transparência ao longo de todas as fases do processo, constituem fatores que têm um impacto positivo no sucesso dos mecanismos 
de participação pública no planeamento florestal. Ao mesmo tempo, constatou-se que as abordagens participativas podem ser mais 
dispendiosas e demoradas e ser afetadas negativamente pela ausência de suporte legislativo, político e institucional, assim como 
pela falta de representação, envolvimento e transparência. 

98 THE CONTRIBUTION OF SOCIAL INNOVATION INCUBATORS TO ACHIEVE INCLUSIVE 
TERRITORIES 
Fernanda Silva (Department of Production and Systems, University of Minho); Jorge Cunha (ALGORITMI 
Research Center - University of Minho)* 
larissa.fernanda@23gmail.com; jscunha@dps.uminho.pt* 

Abstract: It is well established in the economic theory that innovation has a positive impact on both a country’s economic growth 
and an increase in inputs’ productivity. Science and innovation have become essential factors for economic growth of countries, and 
scholars have been studying the linkages between them for a long period of time. However, is increasingly recognized that, to achieve 
a sustainable development of regions, social innovation has an important role to play also beyond technological innovation. In this 
context, to support the development of social innovation initiatives and projects, social innovation incubators are emerging as an 
essential tool, as has happen with business incubators to support new business ideas. 
The growing awareness in recent decades regarding the potential contribution of social incubators in hosting innovative businesses 
for the economy, society and the environment is not surprising, given the growing number of third sector organizations, namely, the 
segment of the economy that is formed by institutions of private law with a not-for-profit purpose, that seek, within their purposes, 
the reach of social well-being. Within this type of organizations, the primary objective behind any action taken in managing the 
organization is the will to achieve success. Key success factors are the organization's resources, competence and qualification that 
create its competitive advantage in a specific market at a given time and are able to determine its possible future success. This 
research aimed to understand how the management of the Key Success Factors occurs in the perception of the leader of a social 
incubator that operates in social environments in the Portugal’s northern region. From a literature review, it was possible to identify 
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eleven variables as contributing to the success of a social enterprise: (1) Planning and setting goals; (2) Qualified management team; 
(3) Adequate operational infrastructure; (4) Process for selecting incubated companies; (5) Experienced consultants; (6) Access to 
sources of investment and financing; (7) Promotion of programs to support entrepreneurial training and education; (8) 
Entrepreneurial support network established by the incubator; (9) Link with academia and research institutes; (10) Incubator 
sustainability; and (11) The incubator's impact assessment system using performance indicators. Subsequently, based on a 
qualitative exploratory case study, with the participation of a social incubator that operates in the areas of entrepreneurship, 
education and community, the identified key success factors were presented to the management, chosen for the study, which 
revealed how it manages each one these factors. The main conclusion of this research is the fact that managers know key success 
factors and are guided by them can be a reference for an organization to fulfill its mission and achieve the objective of strengthening 
and developing competitive and innovative enterprises. Furthermore, these success factors must be strongly linked to the actual 
incubator’s objectives. 

99 BETÕES ECOEFICIENTES COM INCORPORAÇÃO DE RCD PARA APLICAÇÃO EM 
REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Ana Célia H Antunes (CERIS & IST)*; Hugo Costa; Ricardo do Carmo (CERIS&ISEC); Eduardo Júlio 
(CERIS&IST) 
celia.antunes@gmail.com*; hcosta@isec.pt; carmo@isec.pt; eduardo.julio@tecnico.ulisboa.pt 

Abstract: O sector da construção tem um propósito vital na perspetiva social e económica, atendendo às necessidades da sociedade, 
de construção para habitação, trabalho e lazer, e à contribuição para o crescimento económico de um país. Associado às atividades 
deste sector está um elevado impacte ambiental, tanto pelo uso do solo, como pelo consumo de recursos naturais e de energia, 
emissões de CO2 e produção de resíduos, relacionados à construção, operação, reabilitação e demolição de edifícios. Tendo em conta 
a contribuição negativa do ponto de vista ambiental, é essencial desenvolver soluções que promovam a sustentabilidade e a transição 
para a economia circular do sector. Esta insustentabilidade tem levado à crescente procura de alternativas para combater o negativo 
impacte ambiental, aumentando a preocupação com o desenvolvimento de materiais mais sustentáveis. Um dos possíveis caminhos 
para esse efeito é a criação de soluções para os resíduos de construção e demolição (RCD) gerados nas suas atividades, uma vez que 
estes resíduos representam um dos mais pesados e volumosos fluxos de resíduos produzidos na União Europeia (UE), 
correspondendo a 36% dos resíduos gerados nas atividades económicas e domésticas, sublinhando a necessidade urgente de 
promover a sua valorização. Tendo em conta que as atividades de reabilitação são responsáveis pela produção de elevadas 
quantidades de RCD, é essencial contribuir para o estudo de possibilidades de reutilização destes resíduos, principalmente pela 
incorporação nas próprias atividades de reabilitação, promovendo a circularidade. 
Para além da necessidade referida de valorização dos resíduos gerados pelo sector, uma das preocupações fulcrais é a diminuição 
das emissões de CO2 provocadas na produção do cimento, sendo estratégica a redução do teor de cimento no betão. Esta redução da 
proporção de cimento e a incorporação de agregados reciclados é uma importante estratégia combinada para o desenvolvimento de 
betões ecoeficientes. Desta forma, é possível combater a escassez das matérias primas, convertendo os RCD em recursos, e diminuir 
as emissões de CO2, contribuindo, para a diminuição dos impactes ambientais negativos, incluindo o aquecimento global. 
O presente artigo pretende contribuir para a diminuição do impacto ambiental associado ao sector da construção, tornando-o mais 
sustentável. Com foco no objetivo, é apresentada uma revisão bibliográfica focada em betões ecoeficientes com reduzido teor de 
cimento e incorporação de agregados reciclados provenientes de diferentes tipos de RCD. Para tal, serão analisados diversos estudos 
efetuados que promovam a utilização dos RCD como agregados reciclados e a produção de betão com baixo teor de cimento. Além 
da revisão focada nos diferentes resíduos e na sua caracterização, serão ainda identificadas as principais aplicações dos RCD, tendo 
como foco possíveis utilizações nos processos de reabilitação. Serão ainda abordados diversos tipos de betões ecoeficientes e com 
diferentes constituições, tanto a nível do teor de cimento, como de tipo e quantidade de RCD incorporado, tento em conta os 
desempenhos mecânico e de durabilidade. Vários estudos mostram que é possível produzir betão ecoeficiente com propriedades 
idênticas ou melhoradas, relativamente ao betão corrente, possibilitando a utilização de RCD, bem como a redução do CO2 e da 
energia incorporada, promovendo a sustentabilidade. 
A análise de diversos tipos de betões ecoeficientes pretende promover soluções alternativas que maximizem o aproveitamento dos 
recursos naturais já extraídos, otimizem o fluxo de bens e reduzem as emissões de CO2.  

100 O TEU VERDE NÃO É O MEU VERDE. DAR VOZ ÀS COMUNIDADES PARA UMA TRANSIÇÃO 
VERDE MAIS INCLUSIVA 
Joana Nogueira*; Sara Simões (Instituto Politécnico de Viana do Castelo) 
joananogueira@esa.ipvc.pt*; ssimoes@esa.ipvc.pt 

Abstract: A sociedade urbanizada e globalizada exerce novas expectativas e pressões sobre os espaços rurais, que encerram 
oportunidades de revitalização socioeconómica, mas também desafios decorrentes das fragilidades e especificidades das 
comunidades locais. Centramo-nos nos territórios de montanha, onde as funções de produção, conservação e recreativas se 
articulam entre si (ou deveriam articular-se) de forma complexa e dinâmica, em função de objetivos sociais, económicos das 
comunidades e de um conjunto mais alargado de públicos e atores. A sociedade reconhece e valoriza os serviços de ecossistema da 
montanha e o papel central que as comunidades locais e as atividades agro-silvo-pastoris têm na sua conservação. A preocupação 
social face ao agravamento de riscos ligados ao despovoamento agudizou-se com os grandes incêndios de 2017 e com a pandemia 
Covid19. Com as aldeias de montanha a aproximarem-se de limiares demográficos críticos, há risco de perda irreversível dos saberes 
e das formas de organização comunitárias que suportam usos sustentáveis dos recursos naturais.    
Perante a aceleração de processos com as transições verde e digital é fundamental assegurar a inclusão das comunidades locais, o 
que supõe conhecer e envolver os atores e adequar os instrumentos de política aos contextos a que se destinam. As metodologias 
participativas são, para tal, fundamentais.  
Apresentamos resultados da investigação desenvolvida numa pequena aldeia de montanha no projeto Acontece in Loco – Montanha 
do Alto Minho. Realizou-se um diagnóstico participativo, em 2019, recorrendo a entrevistas, grupos de discussão temáticos e 
questionários, aplicados aos residentes, a atores institucionais chave e visitantes. A evidência empírica demonstra que a comunidade 
local tem consciência da trajetória de declínio sociodemográfico. Detetaram-se dinâmicas de reestruturação e inovação, quer na 
atividade agro-silvo-pastoril, quer no turismo, que os residentes consideram essenciais para tentar reverter o declínio. O diagnóstico 
revelou carências persistentes no acesso a infraestruturas e serviços essenciais ao bem-estar humano, mas igualmente a emergência, 
sobretudo entre os mais jovens, de uma apreciação positiva da qualidade ambiental social da aldeia, e a necessidade de não deixar 
perder a sua “essência”. Os questionários à população residente (N=48) e aos visitantes (N=267) permitiram verificar que a 
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conservação da natureza e da paisagem, sendo preocupação transversal às populações rural e urbana, é percecionada de diferentes 
formas. A presença mais intensa de visitantes na aldeia contribuiu para acentuar, na comunidade local, a perceção da natureza e da 
paisagem como recurso. Mas evidenciou também o distanciamento, significativo, entre a visão de quem usa produtivamente as terras 
e os animais e vive rodeado pela natureza dominante, e quem tem, nestes espaços, um local de lazer. O turismo trouxe também 
complexificação socioprofissional, com implicações sobre a coesão interna da comunidade. Para que as trajetórias futuras sejam 
mais conciliadoras das múltiplas funções do rural há que reorganizar e capacitar os atores locais para alargarem o âmbito e natureza 
da sua ação. E assegurar que as entidades e organizações públicas e privadas que medeiam as relações entre o rural e o urbano, e 
que decidem sobre recursos humanos e financeiros relevantes, estejam preparadas para intervenções sobre os territórios mais 
integradas e integradoras. Uma forma de o fazer passa por reforçar as vozes, por vezes enfraquecidas, das pessoas da montanha. A 
debilidade de tal participação reflete-se em resistências locais ao tipo e modo de intervenção de entidades externas, que ainda 
persistem. A experiência acumulada de esperanças defraudadas de revitalização rural deve levar-nos a tentar ir mais além. Além da 
tecnologia e dos incentivos financeiros importa reforçar e aprofundar questões ligadas à inovação social e às interdependências 
entre economia e cultura, nem sempre valorizados. 

101 FUSION - EUROPA CRIATIVA, UM PROJETO EM REALIZAÇÃO NO ONLINE COM 
APLICAÇÃO AOS TERRITÓRIOS 
Paula Tavares*; Miguel Terroso (ID+ IPCA); Demétrio Matos (ESD-IPCA); Rui Ferreira (ID+ IPCA) 
ptavares@ipca.pt*; mterroso@ipca.pt; dmatos@ipca.pt; aferreira@ipca.pt 

Abstract: Neste artigo pretendemos refletir sobre a realização de projetos e investigação aplicada em tempos de pandemia. Fazendo 
o balanço de um projeto em curso que havia sido proposto para ser executado integralmente de forma presencial e nos territórios. 
Apresentaremos a metodologia de trabalho adotada pelos diferentes parceiros com enfoque na equipa portuguesa sedeada na região 
têxtil do Cávado e do Ave. 
O Projeto FUSION – Fashion Up-Skilling Innovation Open Network (https://cefusion.com), no âmbito do programa Creative Europe, 
da Escola Superior e Design do IPCA conjuntamente com a Limerick School of Art & Design (que lidera), UK Crafts Council e a 
Fondazione Santagata, está, no presente, em pleno desenvolvimento no online. Foi um dos projetos Europa Criativa financiados em 
2019 para ser realizado num período de cerca de dois anos com mobilidade dentro dos países parceiros e a realização de um conjunto 
de atividades de investigação e formação na Europa dentro das áreas do têxtil a da moda. O confinamento obrigatório nos diferentes 
países da Europa por força da pandemia covid 19 implicou a passagem do projeto para o online e respetiva adaptação e adequação 
das atividades do mesmo. Nomeadamente as atividades com as empresas parceiras da região – Valérius, Becri e Pedrosa e Rodrigues. 
O projeto FUSION reúne um conjunto de 8 artistas e designers selecionados para participação nas ações do projeto (em curso), estes 
artistas concretizarão um trabalho/obra individual a expor no final do projeto em 2022.   
No momento em que escrevemos este artigo já decorreram – no online – workshops e master classes, oferecidas pelos parceiros, 
maioritariamente exclusivas para os participantes. No entanto, o grupo de Portugal, entendeu manter a planificação inicial de 
contacto com o mercado e a indústria têxtil e da moda, realizando um evento de master classes em dois dias com intervenientes e 
protagonistas do design, da inovação social e da indústria. É sobre esta atividade que pretendemos desenvolver o nosso contributo 
nesta conferência, analisando os pontos fortes e os pontos fracos da passagem para o online, análise da abertura ao público 
(estudantes, investigadores e empresas) das master classes, participações e seu impacto no projeto. Desde os objetivos iniciais até 
ao desenvolvimento em curso, antevendo o desfecho em residências artísticas (em que contaremos com as empresas portuguesas) 
e exposição final que pretendemos sejam presenciais. 

102 MEASURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ISLANDS BETWEEN TRADITION 
AND INNOVATION 
Simona Cafieri (ISTAT)* 
cafieri@istat.it* 

Abstract: The concept of sustainable development made its appearance thanks to the famous book "The Limits to Growth", which 
in 1972 presented the results of a simulation model developed by a research group at MIT in Boston. The model aimed to assess 
what would happen in 100 years if certain phenomena continued along with the trend they were showing at the beginning of the 
1970s. Despite the study's rather catastrophic conclusions, the phenomena considered (population growth, food and industrial 
production, environmental pollution and resource exploitation) continued their trend for over 40 years, despite attempts by the 
international community to intervene to counter them, until 2015, when the governments of the 193 UN countries signed the 2030 
Agenda for Sustainable Development. The effect of these phenomena has been amplified in circumscribed territories such as islands, 
which are repositories of great cultural and biological diversity and represent situations of excellence for studying and assessing 
evolutionary paths (Darwin was the first to perceive these peculiarities), platforms of differences in the context of a uniformity 
exacerbated by globalisation linked to the economy. These places, which combine elements of urban and rural regions at the same 
time, are very vulnerable ecosystems with high endemism where pressures from human activities can have devastating impacts. The 
challenges of sustainability in these territories are more acute than ever and require new approaches and solutions based on 
appropriate knowledge tools. The islands share many peculiar characteristics and therefore need to be studied in their terms: the 
aim of this work is therefore to analyse, through the use of ISTAT and Eurostat data, the socio-demographic and economic situation 
of European islands in the context of sustainable development to produce ad hoc indicators useful for planning aimed at 
strengthening resilience and embarking on a development path that compares the history and traditions with the future of the 
territories. 

103 THE IMPACTS OF DIGITALIZATION ON THE REGIONAL LABOUR MARKET 
Angélica A Souza (Universidade de Aveiro)*; Marta Ferreira Dias; Marlene Amorim (GOVCOPP, Universidade 
de Aveiro) 
angelica.souza@ua.pt*; mfdias@ua.pt; mamorim@ua.pt 

Abstract: The challenge for the future, beyond implementing digitalization in the economy to stimulate job growth, is to address the 
potential risk of inequality as a result of technological change. While there is broad consensus on the positive impact of digital 
transformation on economic growth, the studied and verified impacts on the labour market are not yet consensual. The future of 
work has been and will be substantially affected by the digital transformation, where several factors will shape this transformation. 
One of the determining factors concerns the demographic trends in the socio-economic system, likewise the qualification levels of 
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the population and, in particular, the digital literacy structure of the population will be essential for the implementation and 
sustainability of digitalization among regions. In this regard, the ability of territories to provide the population with opportunities 
to renew their qualifications and competencies will be the key. The same goes for the provision of conditions for access to digital 
resources and the corresponding mastery of competences. At the regional level, it is clear that urban service centers and some rural 
areas, have a much smaller proportion of employees working in highly substitutable jobs compared to industrial regions. These 
differences between regions may and should be corrected by monitoring future labour market and competences needs. Knowing 
these effects is of great importance for meeting the challenges of digital transformation and for regional and national policy. 
Measuring the impacts of digitalization on the regional labour market is, however, still a major challenge, namely in the realm of 
information availability. Regional data on digitalization is still scarce and, therefore, regional governments and policy makers often 
have little information to adequately track the adoption and level of digitalization. The assessment of the effects of this phenomenon 
at the regional level is, consequently, still scarce. In view of this situation, it becomes important not only to measure the level of 
digitalization at the regional level, but also to know the existence and size of regional asymmetries that may be due to the 
construction and consolidation of digitalization, so that effective policies can be designed for the digital development of the regional 
economy. The motivations for choosing the subject for research are centred on the current economic relevance of the topic on a 
global scale, given the in business efficiency, the digital economy has the potential to leverage competitive advantages and economic 
expected great impact of digitalization in the near future. More than service upgrades and changes growth for territories. The aim of 
this paper is to understand the impact that Industry 4.0 and digitalization and automation have had on the labour market, by studying 
the relationship between the degree of regional digitalization and remuneration, at the regional level. This research, unlike previous 
studies, sought to cover the impact of digitalization at the level of municipalities in Portugal with different features, with the purpose 
of differentiating the effects within the regions of the country. An econometric model of regional wage explanation is used for this 
purpose, which includes its determinants. Our main contribution is, using the Regional Digital Index as an indicator of the degree of 
regional digitalization as explanatory variable, during the period between 2010 to 2018, inferring the impact of digitalization on 
regional wages, so one of the main characteristics of the labour market. 

104 CONCESSÃO FLORESTAL E GOVERNANÇA FLORESTAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE 
UMA PESQUISA EM CRESCIMENTO 
Kamila D Araujo*; Hermínia Gonçalves; Ana Marta-Costa (UTAD) 
kamiladiniz@unir.br*; hgoncalves@utad.pt; amarta@utad.pt 

Abstract: A concessão florestal é uma estratégia que visa o ordenamento e a gestão florestal, com consequente desenvolvimento 
sustentável, através de investimento do setor privado em setores carentes de investimentos públicos. A governança florestal 
corresponde ao processo de organização e ordenação de atores visando a construção de plataformas de decisão conjunta, o 
desenvolvimento sustentável e a gestão não-destrutiva da floresta. Levando em consideração as ideias expostas acima, realizamos 
esta revisão sistemática para analisar a relação entre concessão florestal e governança florestal. Especificamente, pretendemos 
responder às seguintes questões:1. Qual é o desenvolvimento temporal da pesquisa? 2. Quem são os autores, países e periódicos 
mais produtivos? 3. Quais são as palavras-chave mais estudadas pelos pesquisadores? O presente trabalho teve por objetivo 
apresentar uma análise sistemática de pesquisas acadêmicas internacionais sobre concessão florestal e governança florestal, 
aplicando indicadores bibliométricos, como forma de apoiar pesquisadores em futuros estudos. Os resultados alcançados na busca 
sistemática na Web of Science Core Collection - WOS (n= 701) e Elsevier’s Scopus - SCO (n= 783) foram analisados no Excel (2016) 
e no pacote bibliometrix R para fazer um mapeamento sistemático, revisão da literatura e analisar as principais características, 
incluindo produção anual, países, organizações, periódicos, autores e referências. Após a remoção das duplicatas (n= 522), obtivemos 
uma produção final de 957 artigos. Neste estudo, para obtermos um panorama completo, foram considerados todos os artigos 
publicados em periódicos, sem filtro de idiomas e exclusão apenas das publicações no ano corrente (2021). Tal análise permitiu 
identificar uma tendência crescente na publicação de artigos. A análise bibliométrica realizou resultados sobre o desempenho global 
dos autores em pesquisas ao longo do tempo, destacamos as publicações pioneiras a cada dez anos e analisamos a evolução geral, 
como também os principais temas de pesquisa e os países onde os estudos foram realizados, a rede colaborativa entre instituições, 
autores e países. 
Nota: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do 
projeto UIDB/04011/2020. 

105 THE ROLE OF WATER AND CITIES IN CIRCULAR ECONOMY POLICY 
Ana Catarina Miranda*; Teresa Fidélis; Peter Roebeling; Inês Meireles (University of Aveiro) 
anacatarinamiranda@ua.pt*; teresafidelis@ua.pt; peter.roebeling@ua.pt; imeireles@ua.pt 

Abstract: An ever-changing environment has been triggering new water related challenges and increasing concerns around the 
availability and distribution of water in cities. These intense modifications have raised the need to adopt circular economy (CE) plans 
and strategies which objectives and measures are key-factors to promote an efficient use and reuse of water in urban environments. 
Organizations such as the European Union (EU) have been working towards the adoption of CE through the development of policies 
to stimulate member states in the adoption of circular initiatives. Cities are the hub to foster the circularity of water but little is 
known on their role in current CE policies and how they are being considered in emerging CE initiatives. This article assesses the 
role of water and cities in the European CE action plan, issued in 2020, in the Portuguese CE action plan and subsequent regional 
agendas of two regions, Center and Lisbon and Tejo Valey (LTV). The assessment used a brief content analysis based on the presence 
of water and city’ related terms and the consistency of their inclusion within the plans. Findings show that both the European and 
the Portuguese CE plan are in line with the objectives of improving water efficiency and promoting water reuse, although not 
emerging as major concerns. The Portuguese CE plan inclusively provides orientations regarding the use, reuse and regeneration of 
water and nutrients as well as foresees the articulation with regional agendas. The analysis of Regional Agendas showed very 
discrepant concerns with water circularity in cities, as this is a subject included in the objectives and measures of the LVT Regional 
Agenda and not specifically present in the Center Regional Agenda. In the marathon for sustainability, cities have started to allocate 
their attention to water challenges and yet current policies for Circular Economy continue to fall short on the potential of transition 
for water circularity. Thus, further efforts should be made to better integrate the role of water and cities in CE policies providing a 
more efficient guiding to the identification of context-dependent drivers and barriers for water circular economy. 

106 URBAN LIVING LABS: SUSTAINABILITY TRANSITIONS TOWARDS CIRCULAR CITIES 
Diego Hernando Florez Ayala*; Anete Alberton (Universidade do Vale de Itajaí) 
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diego.ayala@univali.br*; anete@univali.br 

Abstract: Cities play a dominant role in global consumption, production, pollution, and they are associated with some big problems 
like air pollution, greenhouse gas emissions, and poverty. According to Voytenko, McCormick, Evans, & Schliwa (2016), today, over 
50% of the world population lives in cities, and the number of urban residents grows by 60 million each year. Therefore, rapid 
urbanization results in a growing number of slum dwellers, inadequate and overburdened infrastructure and services, worsening 
air pollution, and unplanned urban sprawl.  An ULL can be defined as an ecosystem for innovations, functional spaces to developing 
new products and services, applying methods to that people participate in the development process as users and co-creators to 
explore, examine, experiment, test and evaluate new ideas, scenarios, processes, systems, concepts and creative solutions in complex 
and real contexts (Bulkeley et al. 2017). Considering this context, we started with the idea that ULL can work as a tool to help cities 
to become sustainable. From this perspective, we consider that ULL works as bridge builders to sustainability transitions (ST) to 
lead cities to changes to new regimes. It is believed that ST explore the perspective, approaches, and research that can address these 
issues. Here is where this complex concept comes to our research. To understand ST, first, one needs to understand what a transition 
is. It is broadly used in many scientific disciplines, and it refers to a nonlinear shift from one dynamic equilibrium to another 
(Loorbach, Frantzeskaki, and Avelino 2017). From transition studies, we contend that transition experiments entail spaces of 
dialogue and intervention that can help shock the system outside a trap by empowering communities, facilitating dialogues, and 
actions for moving forward and fostering innovations for sustainability (Frantzeskaki, van Steenbergen, and Stedman 2018). As an 
emerging field of research, ST focuses on significant transformations of established sectors such as energy, food, mobility, waste, 
water, etc. and can be associated with as a response to the grand sustainability challenges (Markard 2017). We will also explore the 
concept of circular cities associated with the logic of the circular economy. First of all, according to Lewandowski (2016), Circular 
Economy (CE) was defined for Ellen McArthur Foundation as an industrial system that is restorative or regenerative by intention 
and design. The author supports that CE has become a new vision of resource usage, energy, value creation, and entrepreneurship. 
These three concepts ULL, ST, and circular cities are intertwined, meaning that they feed themselves. Having contextualized these 
turbulent cities scenarios, we believe that the Urban Living Labs can be configured as potential sustainability transitions for the 
innovation of circular cities. Based on this statement, our research question is, how do ULL work through ST to build sustainable 
cities systems based on the circular economy? To attain this research question, practice theory was selected as the theoretical 
approach. It is a qualitative netnography research through which data was collected from the ULL websites selected for this study. 
For data analysis, we applied content analysis. As a result, we have found that product development, innovation system, knowledge 
production, sustainable development, and culture change may be regarded as evidence that connects to the theoretical framework 
employed in this study. It is believed that this research can contribute to developing a body of knowledge and learning, which are 
fundamental principles to promote cultural changes and city transformations. 
Keywords: Urban Living Labs; Sustainability Transitions; Circular cities; Practice Theory. 

107 OS CAMINHOS DE SANTIAGO: ANÁLISE AOS FUNDOS EUROPEUS COMO MECANISMOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
Pedro Azevedo (UTAD)* 
pedrodosrc@gmail.com* 

Abstract: A declaração do Caminho de Santiago como Itinerário Cultural pelo Conselho da Europa no ano de 1987, constituiu numa 
nova etapa nos processos de valorização dos inúmeros Caminhos de peregrinação a Santiago de Compostela. Acompanhando uma 
tendência europeia, a revitalização dos Caminhos de Santiago em Portugal teve por base a sua recuperação e consequentemente, 
desencadeou o desenvolvimento dos territórios onde se encontram implementados. Neste sentido, os fundos nacionais e europeus, 
como o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), desempenharam um papel fulcral na dinamização destes percursos. 
Através da análise de indicadores estatísticos, o principal objetivo deste trabalho consiste na identificação da tipologia dos fundos 
nacionais e europeus aplicados aos Caminhos de Santiago que atravessam a região Norte de Portugal, analisar o contributo destas 
verbas para o desenvolvimento dos territórios atravessados por estes itinerários e, num último aspeto, caraterizar os agentes e 
mecanismos que empreendem estes fundos. Os resultados demonstram que existe uma multiplicidade de programas específicos e 
de verbas provenientes dos fundos nacionais e europeus, que por sua vez, são canalizados diretamente para os Caminhos, cujo 
resultado mais notório assenta num desenvolvimento multinível.  
Nota: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do 
projeto UIDB/04011/2020. 

108 DESIGN & ARTESANATO & IDENTIDADE E CULTURA DE UMA REGIÃO. O PAPEL DO 
DESIGN NA CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES DE PACKAGING PARA A PEÇA ARTESANAL EM 
CERÂMICA DA REGIÃO DE BARCELOS - UMA PARCERIA ENTRE ENSINO, AUTARQUIA E 
ARTESÃOS LOCAIS. ESTUDO DE CASO 
Cristiana Serejo (ID+/IPCA)* 
cserejo@ipca.pt* 

Abstract: O projeto aqui apresentado decorreu no âmbito da Licenciatura em Design Gráfico, da Escola Superior de Design do 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (ESD-IPCA) e surgiu de um desafio lançado pelo Pelouro do Turismo da Câmara Municipal 
de Barcelos. Perante a necessidade de desenvolver uma solução de packaging para as peças produzidas pelos artesãos da área da 
cerâmica de Barcelos, a autarquia, na sua proximidade com o IPCA, propôs à Escola Superior de Design, mais concretamente aos seus 
alunos, o desafio de criar propostas de embalagem, que além das funções de proteção e transporte das peças também tivesse uma 
forte componente de comunicação das peças, divulgando uma mensagem sobre a história, tradição e cultura da região e dos seus 
artesãos, dinamizando assim esta atividade, responsável pelo rendimento de um número elevado de cidadãos das freguesias de 
Barcelos. Acrescentar valor (económico e patrimonial) às peças produzidas pelos artesãos, foi um dos objetivos primordiais deste 
projeto. Para o desenvolvimento do projeto foi adotada uma metodologia de trabalho em atelier, de constante partilha de 
conhecimento e discussão e avaliação dos resultados. Num primeiro momento, foram partilhados pela docente, conhecimentos 
teóricos sobre a problemática da embalagem no geral e, posteriormente, após várias sessões com os artesãos em que estes 
apresentaram as suas peças, contexto de trabalho, produção, condicionantes e as suas necessidades. Após a reunião com os artesãos, 
o projeto foi desenvolvido em três fases: uma primeira, de discussão (onde foram enumeradas as condicionantes e especificidades 
da problemática a resolver) e de pesquisa (recolha de dados e exemplos de embalagens e materiais similares), e posteriormente, 
houve uma reflexão e análise crítica dos dados recolhidos; uma segunda, onde foram feitos estudos e ensaios para as soluções 
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possíveis, tendo em conta as questões de produção e materiais, e também, discussão e seleção dos ensaios e construção das propostas 
mais viáveis; e uma terceira, onde foi feita a estruturação, planificação e organização da informação, e desenvolvidos estudos de 
composição (elementos figurativos e elementos tipográficos) e de cor, para a imagem final. Terminado o projeto, foram apresentadas 
as soluções finais numa sessão onde estiveram presentes os artesãos participantes e os representantes do Pelouro de Turismo da 
autarquia. Os resultados (20 projetos) foram muito positivos, havendo dificuldade em selecionar apenas uma proposta, optando-se, 
no final, pela seleção de três propostas possíveis. As propostas desenvolvidas foram posteriormente apresentadas, nas conferências 
do Dia do Artesão, promovidas pela Câmara Municipal de Barcelos onde participa a maioria da comunidade de artesãos de Barcelos, 
tendo sido muito bem recebidas pelos mesmos e em discussão final, estes manifestaram a importância deste projeto e a pertinência 
do envolvimento do Design (em parceria) para a sua atividade e apoio não só no packaging e na comunicação, bem como, no 
desenvolvimento de ideias para peças futuras.   

109 LOCALIZAÇÃO DE CENTROS DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS: REFLEXÃO SOBRE O 
PAPEL DO TERRITÓRIO NAS ESTRATÉGIAS CORPORATIVAS 
Hélder Uzêda  Castro; José A Teixeira (CICS.NOVA Lisboa)* 
helderuzeda@gmail.com; tja@fcsh.unl.pt* 

Abstract: O objetivo deste texto é analisar fatores que levam grandes corporações ao desenvolvimento de Centro de Serviços 
Compartilhados e mostrar que, dada a natureza interrelacional dessas estruturas, a sua localização assume um papel relevante na 
estratégia corporativa. A sua implantação territorial requere dotações fatoriais complexas associadas a economias de aglomeração, 
ao mesmo tempo que tende a reforçar os seus efeitos a diferentes escalas, em particular aos níveis urbano e regional. Para além do 
enquadramento teórico, o artigo apresenta dois estudos de caso de operações no Brasil e em Portugal. Para tanto, foi realizada uma 
revisão da literatura, buscando embasamento das referidas áreas de estudo; acessados documentos executivos, que versam sobre o 
tema investigado; e análise de conteúdo de entrevistas semiestruturadas com gestores e especialistas em compartilhamento de 
serviços, o que proporcionou melhor compreensão do fenômeno, desafios e novas tendências. No Brasil, a Braskem, com negócios 
em quatro países, em 2010, iniciou a adoção de um modelo compartilhado digital, com serviços transacionais localizados em 
Salvador e corporativos localizados em São Paulo. Em Portugal, a companhia de infraestrutura e telecomunicação Nokia, de origem 
finlandesa, pretende aumentar operações e implantar, entre 2021 e 2022, um centro de serviços compartilhados no complexo de 
Amadora, localizado na região metropolitana de Lisboa. Percebeu-se que a estratégia digital da empresa brasileira facilitou a 
adaptação ao trabalho remoto, inclusive com incremento de outras atividades do grupo econômico e que, apesar do cenário da crise 
sanitária da COVID-19, a empresa finlandesa manteve investimentos internacionais e reforçou Portugal não somente atraente aos 
serviços compartilhados, mas também com localização privilegiada para manutenção ou ampliação de operações globais. A pesquisa 
contribuiu para alargar a compreensão da importância do território na estratégia das empresas, numa perspetiva multiescalar, com 
destaque para a qualidade das infraestruturas e do capital humano. 
Palavras-chave: Serviços Compartilhados; Território; Estratégia Empresarial; Economia Regional.  

110 A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW OF SUSTAINABILITY TRANSITIONS IN 
TRANSPORTATION STUDIES AND MICROMOBILITY 
Vinicius C Rego (University of Trás-os-Montes and Alto Douro)* 
vcruvinelr@gmail.com* 

Abstract: In recent years we have seen an increased proliferation of both individual use and platform-based shared services of 
electric transport equipment such as car-, bike- and e-scooters. These equipments are shared and used in many cities around the 
world, whose development poses gradually more pertinent questions regarding their role, from a sustainable mobility politics 
perspective, in the transition to less car-centric mobility systems and also the reflection in aspects from cities sustainability, living 
conditions, and urban planning. From a geography of sustainability transitions perspective, emerges the idea that importance should 
also be given in understanding the relevance of place-specificity in mobility transitions. This study develops a systematic literature 
review of sustainability transitions in transportation studies, trying to identify place-specific structural conditions and drivers in 
cities, regions and countries for the emergence of micromobility. For a better understanding from the scope of the study field, the 
selected documents were mapped in geographic terms to identify the methodologies, results, advances and gaps in a location-based 
view, providing a better understanding about the last studies and  next steps for research. 

111 SOCIOTECHNICAL TRANSITIONS OF THE BRAZILIAN ENERGY SECTOR THROUGH THE 
STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
Gabriela Almeida Marcon Nora; Diego Hernando Florez Ayala*; Anete Alberton (Universidade do Vale de 
Itajaí) 
gabriela@almeidamarcon.com; diego.ayala@univali.br*; anete@univali.br 

Abstract: The energy industry is highly complex, dependent on significant infrastructure networks, and heavily shaped by policy 
intervention and regulation. The challenge of decarbonization and pollution means that we need new policy thinking and market 
designs that put these challenges at the center of decision-making across the whole system.  Valkenburg and Cotella (2016) say that 
the governance of complex processes, such as energy transitions, large infrastructural projects, or comprehensive spatial planning 
issues, has hitherto primarily been approached along two lines. On the one hand, there have been calls for a broadening of the 
knowledge base that informs decisions. On the other hand, there are calls for additional actors' enrollment than the incumbent 
policymakers, technocrats, and innovators. The research question is based on integrative literature review, how the engagement of 
the stakeholders can promote sociotechnical transitions to the sustainability of the Brazilian energy sector? Its aim is to characterize 
how the engagement of the stakeholders promote sociotechnical transitions to the sustainability of the Brazilian energy sector. This 
paper proposes, an integrative literature review using the SCOPUS, Science Direct, and ISI, to develop a conceptual background to 
bring the Stakeholder Theory closer to the debate on energy transition drawing potential interests and stakeholders in this context.  
The Stakeholder Theory argues that all people or groups with legitimate interests that participate in an organization do so to obtain 
benefits. There would be no importance of one set of interests and benefits over another. Regarding energy sustainable development, 
to the energy sector, the transitions to a low-carbon future are not only technical and economic, but also deeply social (Delina & 
Janetos, 2018; Subramaniam et al., 2020; Berry, 2020; Lieu et al., 2020; Alkon & Wong, 2020). In this context, the Stakeholder Theory, 
which is associated with Actor-Network Theory (ANT), would serve as a basis for understanding sociotechnical transitions towards 
sustainability in the energy sector, allowing to explore the relationship of multiple actors. This study based its analysis on a pragmatic 
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perspective. In this sense, the influential company will manage the critical relationships (FREEMAN, 1984).  In the Stakeholder 
Salience model proposed by Mitchell, Agle, and Wood (1997), stakeholders can be considered from three different attributes: Power, 
legitimacy, and urgency. Authors assume that their relevance will be inferior where only one of these attributes is perceived. The 
model allows establishing the significance of stakeholder interests with the company's objectives as the focal point. According to the 
performed discussion, it is possible to categorize the energy sector stakeholders in four different groups, namely: i) Market and 
Financial Resources; ii) Value Chain; iii) Political and Institutional; iv) Organized Civil Society. These four categories consent to 
creating social, environmental, and economic value for the organization, to the extent that its interests can be made compatible with 
the organizational goals. In qualitative research, it is highlighted that the study of relations with stakeholders can benefit significantly 
from the analysis of cases, able to provide details of the dynamics present in a situation. It is recommended to deepen the research 
on energy transitions, drawing an overview to understand relations with stakeholders in the energy transition to a system more 
sustainable. 
Keywords: Stakeholder theory, actor network theory, energy transitions, sustainability, integrative literature review 

112 CIDADES, CULTURA E CRIATIVIDADE 
Marlene Ferreira Ribeiro*; Francisco Providência (Universidade de Aveiro) 
marlenefribeiro@ua.pt*; fprovidencia@ua.pt 

Abstract: Reconhecendo a cultura e a criatividade como fatores estratégicos para o desenvolvimento urbano sustentável, o artigo 
“Cidades, cultura e criatividade" propõe a interseção entre conhecimento (universidade), economia (indústria) e política (autarquia) 
— identificados nas políticas europeias para o crescimento e prosperidade —, mediados pelo Design, como garantia de inovação 
territorial. Tomamos como ponto de partida a discussão de conceitos, propondo num primeiro momento a revisão do significado de 
cidade, no contexto de complexidade dos dias de hoje. Sobre a cultura, o foco incide na dimensão territorial da Europa, que, 
frequentemente questionada, tem sabido encontrar na diversidade, o seu fator de união. Finalmente, a criatividade é abordada como 
natureza do pensamento e produção de conhecimento em Design. Enriquece esta discussão, a análise de casos de estudo, orientada 
para a demonstração do contributo da mediação do Design entre os agentes do território, que se observa nas cidades europeias que 
integram a rede mundial de Cidades Criativas de Design da UNESCO, cuja missão comum é colocar a criatividade e as indústrias 
culturais no centro dos planos de desenvolvimento ao nível local, e cooperar ativamente ao nível internacional, em linha com a 
Agenda 2030 que definiu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (a Rede de Cidades Criativas da UNESCO destaca o seu 
principal contributo no cumprimento do objetivo 11 — tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e 
sustentáveis). Assim, é através de uma revisão crítica da literatura, complementada pela análise de casos de estudo, com que se 
conforma a abordagem metodológica deste contributo, que fazemos demonstração da evidência da capacidade intrínseca do Design 
como motor de crescimento e prosperidade dos territórios, além de contribuir para tornar visível e relevante o Design junto dos 
órgãos de decisão política, económica e científica.  

113 COVID-19 E DISTANCIAMENTO CONTROLADO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: 
UMA ANÁLISE DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO 
Eduardo Damiani Pavin*; Luis Henrique Botton (Universidade de Passu Fundo); Geraldo Edmundo Silva 
Junior (Universidade Federal de São Carlos-UFSCAR); Andre Da Silva Pereira; Geizi Cássia Bettin Do 
Amarante (Universidade de Passo Fundo) 
158342@upf.br*; 158349@upf.br; gedmundos@ufscar.br; andresp@upf.br; 126993@upf.br 

Abstract: As pandemias, como a do Coronavírus (COVID-19), afetam uma quantidade relativamente grande de pessoas e impõem 
novas regras e hábitos sociais para a população mundial. Além disso, o distanciamento social foi adotado no Brasil como medida de 
prevenção da disseminação da COVID-19, o que pode acarretar consequências econômicas e psicossociais (DUARTE et al., 2020). O 
Coronavírus foi classificado como pandemia pela World Health Organization (WHO) em 11 de março de 2020 e teve seu início em 
Wuhan, na China, em dezembro de 2019, onde tomou vasta dimensão, espalhando-se de forma pandêmica para todo o mundo. De 
acordo com a WHO, no dia 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram a identificação de um novo Coronavírus, como 
uma causa de pneumonia. No Brasil, o Coronavírus está avançando exponencialmente. Embora a doença tenha se espalhado 
rapidamente nas grandes capitais, onde a incidência de casos é alta, os casos de COVID-19 aumentam nas cidades menores e nas 
comunidades mais pobres (DANTAS et al., 2020). Mais de três quartos dos casos confirmados estão nas regiões sul e sudeste do 
Brasil, que são mais densamente povoadas, incluindo muitos idosos, e com climas tropicais e subtropicais. Além disso, Dantas et al. 
(2020) ressaltam que a carga econômica que o distanciamento sustentado pode impor é potencialmente catastrófica no Brasil e em 
outros países em desenvolvimento. Considerando o atual cenário pandêmico, o presente artigo busca identificar os impactos das 
medidas sanitárias tomadas pelo estado do Rio Grande do Sul e os seus potenciais efeitos no desenvolvimento do número de casos 
confirmados, óbitos e, no número de pacientes em situação de tratamento. Baseando-se em tais medidas visaram o enfrentamento 
do Coronavírus (COVID-19), o objetivo do presente trabalho é analisar fatores que explicam a evolução dos casos de COVID-19 no 
Estado. Para isso, foram considerados os dois principais decretos estaduais originalmente editados nos dias 16/03/2020, 
19/03/2020 e 10/05/2020, tais decretos referem-se à proibição de atividades e de serviços públicos e privados não essenciais, 
fechamento de centros comerciais, e medidas específicas para que os serviços essenciais atendessem à população. A abordagem 
metodológica escolhida pelo presente trabalho se circunscreve ao Aprendizado de Máquina (Machine Learning), AM deste ponto em 
diante. Tal escolha deve-se ao amplo alcance da literatura quando a análise de dados é destinada à descrição e predição de estruturas 
complexas. Nessas estruturas as variáveis causais apresentam alternativas tais que o desenho apresenta uma elevada 
dimensionalidade e o processo de predição fora da amostra é relevante. Em razão da emergência e da ausência de variáveis 
observacionais estatisticamente identificadas que permita a sugestão de um modelo empírico adequado, o presente trabalho utiliza 
metodologias de aprendizado de máquina (LASSO da Regressão Linear; LASSO para Regressão Logística Multinomial, Regressão 
Elastic Net; Árvore de Regressão e Random Forest) para a identificação de variáveis relevantes para a descrição da pandemia no Rio 
Grande do Sul. Os resultados mostraram uma elevada acuracidade na identificação das variáveis relevantes com baixa taxa de erro. 
Assim, conclui-se que os três possíveis estados de recuperado, óbito e em recuperação podem ser descritos a partir do uso da 
metodologia de aprendizado de máquina com elevado grau de acuracidade atestando a adequação das medidas adotadas no Rio 
Grande do Sul. 

114 A POLÍTICA AGRÍCOLA E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MATO GROSSO DO SUL, 
BRASIL 
Paulo Henrique O Hoeckel*; Mariângela Duarte Gomes (Federal University of Grande Dourados) 
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ph.hoeckel@gmail.com*; mary_duartegomes@hotmail.com 

Abstract: O agronegócio é um importante gerador de renda e desenvolvimento do Brasil, parte importante do PIB é oriundo das 
exportações de produtos agrícolas, sendo que a agricultura e o agronegócio contribuíram com 23,5% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do país em 2017, a maior participação em 13 anos, conforme a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A agricultura 
familiar tem um papel cada vez maior nesse cenário, 70% dos alimentos que é consumido internamente vem de agricultores 
familiares (PORTAL BRASIL, 2015). Uma grande parte dos moradores rurais não possuem grandes propriedades nem meios de ter 
uma outra fonte de renda, portanto, esses agricultores de pequeno porte se utilizam da agricultura familiar como meio de 
sobrevivência. Dessa forma, o fornecimento de crédito agrícola para esses produtores pode ser um importante fator para a promoção 
do desenvolvimento regional. Dado a importância da agropecuária para o país, na geração de emprego e renda, assim como a 
necessidade de financiamento do mesmo, é importante investigar se a política agrícola de fornecimento de crédito tem sido suficiente 
para influenciar no padrão do desenvolvimento regional, com foco nos municípios do estado de Mato Grosso do Sul (MS). O crédito 
rural é uma alternativa rentável para os pequenos produtores rurais investirem em sua propriedade ou simplesmente bancar os 
custos que terão para produção. Percebe-se que algumas famílias apresentam algumas dificuldades como o alto custo e baixa 
rentabilidade de algumas produções, é nesta hora que o PRONAF estimula o desenvolvimento das atividades no campo, não deixando 
o agricultor abandonar sua propriedade. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é analisar como o crédito rural tem influenciado 
o desenvolvimento regional e produtivo na atividade rural para os produtores que dependem desse benefício. Mais especificamente 
pretendeu-se: avaliar o comportamento do crédito rural ofertado em 2005, 2010 e 2012; verificar se o aumento no crédito rural está 
beneficiando o desenvolvimento regional; analisar se a política agrícola está contribuindo para formação de clusters de 
desenvolvimento. A metodologia utilizada consiste em analisar os dados disponíveis acerca da política agrícola no Brasil e dos 
recursos repassados para os agricultores através do crédito agrícola, além de avaliar indicadores econômicos ligados ao 
desenvolvimento regional. Para isso, além de análises gráficas das séries disponíveis sobre os temas, será adotado o ferramental 
metodológico da análise exploratória de dados espaciais (AEDE). A ideia consistiu em analisar possíveis heterogeneidades espaciais, 
utilizando a econometria espacial para verificar se uma variável de uma determinada localidade influencia a mesma (ou outra) 
característica em uma localidade geograficamente próxima (vizinha). Para realizar a análise foi utilizado os dados do PIB per capita 
oriundo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como indicador de desenvolvimento regional, para os anos de 2005, 
2010 e 2012. Para a variável crédito agrícola utilizou-se os dados do Crédito Rural provenientes do Banco Central do Brasil (BACEN), 
para os anos de 2005, 2010 e 2012. Adicionalmente, para avaliar a importância da agricultura e pecuária para os municípios de MS, 
utilizou-se os dados do IBGE do Valor Adicionado Bruto da Agropecuária (VABAGRO) para criar um indicador do percentual 
correspondente desse setor na formação do Valor Adicionado Bruto Total (VABT) dos municípios para o ano de 2016, ou seja, o 
percentual do VABT que corresponde ao VABAGRO para cada município, dando um indicativo da importância da agropecuária para 
os municípios. Os resultados indicam que ao longo dos anos analisados houve uma evolução no número de municípios com baixo 
desenvolvimento econômico que receberam altos valores de crédito rural, indicando uma possível política de beneficiamento de 
regiões que precisam avançar no desenvolvimento via maior concessão de crédito rural. 

115 THEORY AND HISTORY IN REGIONAL SCIENCE 
Tomás Dentinho*; Felix  Rodrigues (University of Azores) 
tomas.lc.dentinho@uac.pt*; antonio.ff.rodrigues@uac.pt 

Abstract: The paper addresses the question of how open should and city-region be? The approach is rooted in the literature on 
Spatial Interaction Models enlarged to integrate a productive space conceptualized as interconnected channels which size can change 
instead of a space if inert links. The argument begins with the formulation of an open spatial interaction model with two channels: 
Cardo for the internal interaction and Decumanus for the external connection both constrained by energy, environmental, 
technological and economic restrictions. Results indicate that the optimal openness depends on relative structural centrality of the 
city-region, or the length of Cardo and Decumanus, on the environmental capacity of the channels and on the multiplier effect of 
external connections. 

116 A NATURAL CAPITAL NATIONAL POLICY FOCUSING ON MUNICIPALITIES: AN 
OPPORTUNITY TO IMPLEMENT THE MUNICIPAL FUND FOR ENVIRONMENTAL AND 
URBAN SUSTAINABILITY IN PORTUGAL 
Bethânia Suano*; Filipe Rocha; Sara Pires (Universidade de Aveiro) 
besuano@hotmail.com*; josefsrocha@ua.pt; sarapires@ua.pt 

Abstract: According to the United Nations, nowadays cities occupy approximately 2% of the total land of the Earth, although they 
correspond to over 55% of the world population, 60% of the global energy consumption, 70% of the global waste production, 70% 
of global greenhouse gas emission and consume almost 80% of all food produced in the world. These numbers justify the concern 
on how cities can balance the tremendous environmental pressures with social and economic dynamics. The project “Ecological 
Footprint and biocapacity of Portuguese Municipalities”, developed in Portuguese cities, aimed to better understand and assess the 
pressures, in absolute and relative terms, that residents exert on natural resources of their territories and how this can contribute 
to frame better public policies towards sustainability. Mostly, results show unsustainable consumption patterns that are not met by 
the biocapacity or natural capital of municipal territories, requiring strong political changes to successfully transpose and implement 
several of the Sustainable Development Goals (SDG) of the United Nations Agenda 2030 at the municipal level. The protection, 
valorization, and promotion of the natural capital (NC) are critical elements to build an integrated, disruptive, and transformative 
local policy. As such, this paper aims to propose an integrated natural capital national policy based on a policy instrument to be 
implemented in municipalities, in order to foster a coordinated and coherent national approach to natural capital enforcement. It 
first provides an overview of international strategic actions and instruments for the protection, valorization, and promotion of the 
natural capital and it then focus on the Portuguese context. It explores, in a multidisciplinary approach, the window of opportunity 
to expand the implementation of the Municipal Fund for Environmental and Urban land use Sustainability (FMSAU ). This fund was 
created in national law, although very few municipalities have implemented it so far and the ones that did it give little relevance to 
the Environmental Sustainability dimension. In addition to the bibliographic review necessary to contextualize the importance of 
the theme, research was carried out on official websites of the municipalities, organizing the data collected to understand the degree 
of implementation of the FMSAU in each of the Portuguese cities and to what extent they are targeted for an environmental 
sustainability policy. The paper then explores the opportunity to expand the implementation of the FMSAU, by presenting a pilot 
project to support a national framework for a coordinated natural capital policy in the country with the focus on cities and local 
territories. 
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117 PEREGRINAÇÕES: CARREIRAS, CARREIROS E ATALHOS DA LAPA, SERNANCELHE 
Ana Nunes (Santuário da Lapa)* 
anambnunes165@gmail.com* 

Abstract: Na terra o homem é um perpétuo peregrino; palavras das emblemáticas das pessoas que ainda resistem no interior das 
“Terras do Demo”, Lapa, concelho de Sernancelhe. Desde o século XV que existem relatos que varias estradas e caminhos iam dar  à 
Lapa e ao seu santuário, que se situa no alto da Serra da Lapa, na freguesia de Quintela, concelho de Sernancelhe. A Lapa, no presente 
é uma aldeia santuário, que já foi vila, que num estudo de 2009/2010, contabilizou cerca de 20.000 visitas ao interior da capela que 
complementa o santuário, sendo o santuário composto patrimonialmente, pela a capela referenciada, pelo colégio Jesuitico , pelo seu 
terreiro, pelourinho, e Museu e miradouros(quatro)com caraterísticas únicas impares. Perante o momento pandémico que vivemos 
atualmente fomos confrontados com um caso relevante que pensamos ser um excelente tema de investigação: A Lapa detém 
caminhos próprios, devidamente organizados e sinalizados, (a data cronológica do início desses caminhos no momento ainda 
desconhecemos, mas poderão ser anteriores ao sec. XVI), por edículas, que orientam os peregrinos até à Lapa (aos miradouros que 
se situam implementados nos pontos cardeais do lugar).Alguns desses caminhos entrelaçavam-se com outros, mais o mais comum 
seria para Santiago de Compostela, detendo em bastantes locais de caminho o mesmo percurso. Este caminho acabará por se 
transformar em algumas rotas apreciáveis e concorridas por questões religiosas, mas também comerciais, os almocreves também já 
as iam usando muito para circulação deles e das suas mercadorias. Devido ás intemperes climáticas próprias de montanha e às más 
vias, peregrinos não tinham sorte, tendo de passar por muitas provações e obstáculos como o mau estado das estradas. Infelizmente 
os romanos, conforme vestígios deixados por eles no terreno, fizeram estradas para soldados e para comunicação de um mundo que 
se pensa à época ser urbano e seguro mas enganosamente perene. Os peregrinos, cavaleiros ou almocreves evitavam com frequência 
as estradas romanas quando estas subsistiam. É fácil encontrar registos de falecimentos de peregrinos ou mercadores, nos registos 
dos livros paroquiais nas terras de precedência destes romeiros, assim como cruzes espalhadas pelas serras, ao longo dos caminhos, 
rústicos, mas essenciais para eles. São esses caminhos na atualidade que ainda levam tanto os nativos, como gentes precedentes de 
outros distritos ao campo, à missa, à agua, aos povoados mais próximos, e até ao lugares mais distantes. Também eram grandes os 
possuidores das armadilhas e perigos para quem era de fora e não os conhecia. Perto à localidade da Lapa/Sernancelhe ainda é 
conhecido um desses locais. Uma pequena gruta em pedra, próxima da carreira por onde circulavam, circulam ainda os romeiros, 
mas que esta devidamente oculta pela farta vegetação. Neste momento, devido ao descuido e manutenção desses caminhos, 
encontra-se menos resguardado. A via marítima era mais fácil, mas para a atingirem a parte central e sul, tinham que atravessar o 
território para chegar à via marítima. O Santuário da Lapa, detém uma edícula interessante, virada para nascente, onde detém uma 
edícula com a concha, cujo o ligamento das “ondas” tem o símbolo de uma “quilha” de um barco rabelo. Seria aqui que carimbando a 
Compostela lhe facultavam possivelmente as instruções necessárias para que pudessem fazer a travessia no Douro. As situações de 
insegurança, fora progressivamente aumentando para os comerciantes e peregrinos que transitavam por estes carreiros até a locais 
mais distantes. As guerras e conflitos Hispânicos, cada dia se acentuavam mais, e assim as entidades religiosas de Portugal decidiram 
desviar as mesmas peregrinações para Santuários Nacionais, a maior parte de caraterísticas marianos, no sentido de esta ser a maior 
devoção .Onosso projeto é estudar, organizar e reabilitar estes carreiros, assim como proteger o património, colocando-o novamente 
ao serviço de todos. 

118 INNOVATION AND SUSTAINABILITY TRANSITIONS IN EUROPEAN AGRICULTURE: ARE 
FARMERS ABLE AND AVAILABLE TO ENGAGE IN INTENSIVE LONG-TERM LEARNING 
PROCESSES ? 
Lívia Madureira (UTAD)* 
lmadurei@utad.pt* 

Abstract: The European Union has established in the last 20 years the innovation as the backbone of economic growth and 
competitiveness. Different innovation types (e.g., technological vs. non-technological) and modes (e.g., open, collaborative) are 
currently acknowledged and promoted by policy-mixes associated with the implementation of successive growth agendas (e.g., 
Lisbon Agenda, Agenda 2020, Green Deal). The 2050 global societal challenges include the need to duplicate food production, with 
the challenge of doing it without jeopardizing the ecosystems and the biodiversity. The EU response has been to invest in new policy-
mixes to boost innovation in agriculture as a manner to strengthen its sustainability. However, farmer’s response is quite 
heterogeneous. Policy failures and gaps have considerable responsibility, although the extensive heterogeneity of regional farming 
structures across Europe poses an important defy. This paper brings in empirical evidence gathered by the H2020 AgriLink project 
(www.agrilink2020.eu) on the (not) uptake of different innovations by farmers in different regions of Portugal. The research 
question is to understand to what extent farmers are able and are available to engage in intensive long-term learning processes 
demanded by the innovation? Hence, data gathered comprised: a) farms resources, productive orientation, and business models; b) 
farmer’s knowledge and information networks, including farming advisory support systems; c) the innovation process initiated with 
the awareness stage, eventually followed by the assessment and implementation. Interviewed farmers were selected through 
snowball sampling, including innovation adopters, non-adopters, and droppers. Three types of innovation were selected, considering 
its importance to respond sustainability challenges of respective regions. The selected innovations correspond to societal demands 
for sustainability transitions of European agriculture. These include greening farming practices (“ecologisation”), eco-efficiency 
through smart farming (digitalization), and getting farmers closer to consumers (shorten food supply chains). Our results show that 
support systems, namely knowledge and information networks, and advisory support systems, matter. Farm structures and the 
respective business model matter as well. However, a bottleneck is a need for incentives and support to smooth farmer’s learning 
curves. Most farmers are not available to invest in these demanding learning processes. That often takes them to uptake innovation 
passively when that is possible (e.g., intelligent farming supported by good-fitted advisory services) and if advantageous without a 
great cognitive effort (e.g., benefiting from agri-environmental payments). These results highlight the need for designing innovation 
incentives focused on conveying learning skills and interactive learning processes (e.g., peer-to-peer learning networks). 
Note: This work is supported by national funds, through the FCT – Portuguese Foundation for Science and Technology under the 
project UIDB/04011/2020. 

119 SUSTAINABILITY-DRIVEN INNOVATION POLICIES FOR LOW-DENSITY REGIONS:  WHAT 
CAN WE LEARN WITH LOCAL INNOVATORS TRANSITIONS? 
Lívia Madureira (UTAD)* 
lmadurei@utad.pt* 
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Abstract: The research motivating this paper aimed to gather an in-depth understanding of the place-based innovation transition 
pathways of 10 innovative SMEs led by entrepreneurial individuals in two Portuguese LDR. The paper's goals are twofold. The first 
goal is to depict, using the MLP framework, particular place-based innovation transition pathways innovative SMEs led by 
entrepreneurial individuals in LDR. The second goal is to expand that learning to the broader regional context, contributing to design 
sustainability-driven innovation policies. Place-based innovation policies that could push broader unlock of path-dependency of 
“average”, less innovative, SMEs in LDR. Our work is based on primary and secondary data of agrifood and tourism entrepreneurs in 
Douro and Trás-os-Montes region, Portugal. We used the following data sources: interviews (primary); websites and Facebook of 
the firms (secondary); media coverage (secondary). Using multiple sources of evidence helped in triangulating the data and 
improved the accuracy of the thematic analysis. The interviews with the entrepreneurs were carried during March-April of 2020. 
These interviews lasted between one and two hours, and were open-ended. Finally, since some of these innovations had received 
press coverage, we also examined newspaper and journal articles covering both the innovator and the innovation. The ten case 
studies show that there is a great diversity of options in terms of innovation patterns and dynamics, although these are not always 
obvious. A longitudinal look and a holistic approach to each case is necessary to understand what explains their success, 
sustainability and resilience. Common landscapes are leadership and the ability of the promoters and partners, sometimes family 
members, to mobilise in-house knowledge (as a result of their experience and training). The most qualified, with more experience 
and greater collaborative dynamics sustain more transformative projects, associated with disruptive innovation, focused on long-
term sustainability. Intergenerational continuity and the family inspire innovative business models based on collaborative 
innovation. Transversal to the 10 SMEs is the importance of "place, region, specificity and/or specific resources". The capitalisation 
of territorial assets in the ecological transition is already evident in some of the cases through the focus on: the "low intervention 
product" paradigm - natural; sustainability (ecological and social) that underpins the matrix of the business model and differentiates 
the products; brand (e.g., Douro) and certification (e.g., DOC, Global GAP, food and environmental safety - ISO standards); strategy 
for anticipating healthy eating trends.  
Note: This work is supported by national funds, through the FCT – Portuguese Foundation for Science and Technology under the 
project UIDB/04011/2020. 

120 TOURIST RISK PERCEPTIONS OF THE MUNICIPALITY OF PORTO IN 2019 AND IN THE 
ONGOING PANDEMIC PERIOD 
H. Lopes; Paula Remoaldo*; Vitor Ribeiro (Lab2PT/University of Minho); J. Martín-Vide (IdRA – Climatology 
Group/ Department of Geography/FGH, University of Barcelona) 
htsltiago@hotmail.com; cris.remoaldo@gmail.com*; vitor.geografia@gmail.com; jmartinvide@ub.edu 

Abstract: The tourism sector is showing relevant transformations in the ongoing COVID-19 period. Urban Tourism is also being 
affected and the need for more sustainable tourism planning is mandatory. No much is known in 2021 about the major changes in 
the perceptions and behaviors of tourists. Also, the intermittent lockdown rules imposed in, several countries, tend to difficult the 
analysis of the new scenario. This paper analyses the perceptions and behaviors of tourists before and during COVID-19 in the 
municipality of Porto. A quantitative approach was selected, with the application of a questionnaire to 417 tourists, collected in the 
summers of 2019 and of 2020. Besides descriptive statistics, it was made an analysis of explanatory factors. The main results show 
that the use of public space and the way tourist visits are handled changed a lot. In the first place, the concentration of visiting time 
(shorter visit than usual). Secondly, the visit was limited spatially. Finally, decreased the capacity to attract standard tourists from 
certain countries. It is derived from lockdown rules imposed. In general terms, the perception of risk is greater as a function of the 
distance between the booking period and the trip and the distance-time (geographic origin of respondents) when traveling to enjoy 
the trip or tour package to the Porto destination. The results obtained must be considered subjective, although the reaction of tourists 
in relation to COVID-19 is shown. In this context, the results point to a change in tourist travel patterns, placing a series of new 
challenges on the tourist agenda that must be answered. 
Keywords: Urban Tourism; COVID-19; New Challenges; Tourist Perception; Urban Sustainable Development; Porto. 

121 THE INFLUENCE OF FARMERS’ COMMUNITY AND NETWORKS ON AMAZONIAN 
AQUACULTURE GREEN TRANSITIONS 
Carlos P Marques (University of Tras-os-Montes e Alto Douro)*; Marcos César Santos (Federal University of 
Rondonia); Lívia Madureira (UTAD) 
cmarques@utad.pt*; marcoscesar@unir.br; lmadurei@utad.pt 

Abstract: The intention to adopt a sustainable certification of Amazonian fish farming was studied in the Model of Goal-directed 
Behavior framework, confirming that this theory is relevant to explain the processes involved in the deliberative action to adopt 
sustainable fish farming practices. Furthermore, the model was extended to accommodate contextual regional factors associated to 
the community of Amazonian fish farmers and the various networks they may be involved in, particularly in the state of Rondonia. 
A structured questionnaire was designed to measure the 12 latent variables involved in the model. The answers were collected face-
to-face from 264 farmers between July and December 2019. The model was assessed by PLS-SEM, showing that predictors explain 
64% of the variance of the intention to adopt the certification. Besides, blindfolding confirmed a strong degree of predictive 
relevance. The results suggest that access to extension services is an important factor to increase the feasibility of adoption, that is, 
to transform a desire into a readier state of will. Social norms from the farmers’ community also have an important role generating 
desire, in fact much more important than attitudes. This suggests that the regional ecosystem, reflected in the way farmers integrate 
community values and involve in networks, is an element to consider in studying the adoption of sustainable farming practices. 
Note: This work is supported by national funds, through the FCT – Portuguese Foundation for Science and Technology under the 
project UIDB/04011/2020. 

122 O BREXIT E A DESGLOBALIZAÇÃO 
Angélica Massuquetti*; André Azevedo (UNISINOS) 
angelicam@unisinos.br*; aazevedo@unisinos.br 

Abstract: Em 2016, por meio de um plebiscito, a maioria dos eleitores votou pela saída do Reino Unido da União Europeia (UE): o 
BREXIT. Neste contexto de (des)globalização, o Reino Unido irá tratar diretamente com a UE, assinando um acordo de livre comércio. 
O objetivo deste estudo é analisar o processo de ruptura de relações comerciais, identificando seus possíveis impactos na produção 
doméstica, no comércio e no bem-estar entre os envolvidos diretamente e seus principais parceiros comerciais. A metodologia 
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adotada é o modelo de equilíbrio geral computável, mediante uso da base de dados Global Trade Analysis Project (GTAP), versão 10, 
e utilizou-se a classificação de produtos por grau de intensidade tecnológica, segundo os critérios da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os resultados revelaram que o Reino Unido e a EU seriam prejudicados com a ruptura, 
ocorrendo uma redução no volume de bens transacionados e uma diminuição do bem-estar. 

123 GLOBALIZATION INDEX OF THE PORTUGUESE REGIONS 
Ana Paula Africano*; João Lima; Paulo Teles (Universidade Porto) 
apa@fep.up.pt*; up201405275@fep.up.pt; pteles@fep.up.pt 

Abstract: Composite indices are useful tools for communicating complex phenomena and providing data for political decision 
making. Globalization indices allow for the effects of this phenomenon to be captured at the regional level, and they must be not only 
well constructed from a practical point of view but also have theoretical foundations, otherwise, we take the risk of simplifying the 
phenomena. Therefore, we contribute to the literature by theoretically substantiating the dimensions and sub-dimensions of 
globalization at the regional level. Hence, this paper aims to answer the following research question: “What are the theoretical 
foundations for the dimensions and sub-dimensions of globalization at the regional level and how can we measure this same 
phenomenon for the Portuguese NUTS III?” To answer this question, we carried out a critical analysis of the literature to sustain the 
dimensions and sub-dimensions on a regional basis, complemented by a statistical analysis in which the Principal Component 
Analysis is used to assign the weights to the sub-dimensions for the years 2016 to 2018. To our knowledge, this is a pioneer work 
that proposes a globalization index to be computed at a regional level. Based on the globalization indices at the national level, the 
dimensions and sub-dimensions used to measure the phenomenon were substantiated at the regional level and an empirical 
application was made for Portugal at NUTS III level. It was possible to calculate the index for the years 2016 to 2018 and rank the 
regions relative to the globalization index in various dimensions: economic, socio-technological, and political. Despite regional 
heterogeneity in terms of globalization, through a cluster analysis, it was possible to obtain four types of regions, relatively 
homogenous, according to the different types of international exposures that they have concerning the dimensions of globalization.   

124 “CREATIVE ART, DESIGN AND MATERIALS THINKING” AS RESEARCH MOTO TOWARDS 
THE ENGAGEMENT OH HIGHER EDUCATION, REGIONAL INDUSTRY AND DEVELOPMENT 
STAKEHOLDERS 
Paula Tavares (ID+ IPCA); Jorge B. Pereira (IPCA)* 
ptavares@ipca.pt; jmpereira@ipca.pt* 

Abstract: The following paper presents the work in progress related with the “Creative Art, Design and Materials Thinking” research 
area, currently under development under the RUN-EU Regional University Network consortium. RUN-EU is an established network 
of like-minded and regionally focused Higher Education Institutions committed to societal transformation in their regions in the 
context of both new and emerging regional and global challenges, but in particular sustainable regional development. There are eight 
Higher Education Institutions engaged from Portugal, Ireland, The Netherlands, Hungary, Finland and Austria. Integrated in this 
European consortium, the “Creative Art, Design and Materials Thinking” research area, as part of one of the current working 
packages under activity, acknowledges creative collaboration as a must, particularly when it comes to solving complex social issues. 
To this end, it is necessary to find new ways to gain access to knowledge and to connect disciplines that do not normally work 
alongside one another in Future Design Factory’s, Circular Design Labs and Master Art and Design Driven Innovations. It aims at 
devising strategies that evolve towards the design culture as an active agent in the construction of policies, strategies and territorial 
models based on creativity and innovation. Research and innovation activities will help to remain as lever and at the forefront, 
maintaining strong links with the industry and regional stakeholders. 

125 MUDANÇA ESTRATÉGICA NAS PEQUENAS EMPRESAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE 
LITERATURA 
Agostinho Bumba *; Ilda da Conceição Nhogo Jonatas (Universidade da Beira Interior) 
a.bumba14@yahoo.com*; ilda.jonatas@ubi.pt 

Abstract: As estratégias coletivas entre organizações e pessoas constituem uma das principais formas de participação efetiva dos 
atores sociais na geração de inovações e, consequentemente, nas mudanças do mundo empresarial. Nesta abordagem subjetiva-se 
como: Objetivo: é através de uma revisão sistemática de literatura, trazer à tona os estudos sobre estratégias de mudanças nas 
pequenas empresas; Metodologia: Uma extensa da revisão sistemática de literatura foi a metodologia usada nesta pesquisa 
considerando os dados de 1990 até outubro de 2020. A plataforma utilizada para extração de dados eletrónicos foi Web of Science 
(ISI). Para fins de pesquisa preliminar, utilizou-se a seguinte expressão: "strategic change” AND Firm:  topic. Nesta pesquisa resultou 
693 artigos publicados em diferentes áreas de pesquisa.  Posteriormente delimitou-se por tipo de documento (Article e Review), 
idioma (Engish), área de pesquisa (business Economics), obedecendo o critério de exclusão, 33 artigos foram aptos e que serviram 
como base da pesquisa. Resultados:  Os autores foram unânimes ao afirmar os fatores determinantes na estão base na estratégia de 
mudança nas pequenas empresas, como, responsabilidade dos gestores do topo, a política de sucessão, a estrutura organizativa da 
empresa, o ambiente macro e micro por onde está inserida, o capital intelectual, e características da própria empresa. Conclusões: 
As estratégias de mudanças nas pequenas empresas não fosse no âmbito da estratégia empresarial de uma forma geral, ela deve ser 
feita em consonância com a dinâmica do mercado.  
Palavras-Chave: Estratégia; Mudança; Pequenas Empresas e Revisão Sistemática de Literatura 

126 FOOD CULTURE, TRADITIONAL CUISINE AND CHANGE: A CASE STUDY OF THE MINHO 
REGION OF PORTUGAL 
Carlos Fernandes (IPVC)*; Susana Rachão (CETRAD); Alexandre S. Guedes (Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro) 
cfernandes@estg.ipvc.pt*; susanarachao@estg.ipvc.pt; aguedes@utad.pt 

Abstract: Hughes (1995) suggests that there is a 'notion of a natural relationship between a region's land, its climatic conditions and 
the character of food it produces. It is this geographical diversity which provides for the regional distinctiveness in culinary traditions 
and the evolution of a characteristic heritage'. Food patterns and customs develop deep cultural meanings that make some cultures 
more open to change than others. Food habits of a [region] are quite evidently the product of the [region´s] present environment 
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and past history. Those food patterns and customs have become meaningful to a [region] are carefully held and not quickly changed. 
Resistance to a series of suggested dietary changes may be traced to fear of losing the food in its “culturally oriented significance 
(Lowensberg et al, 1979). Furthermore, food traditions provide interesting case studies for understanding the relationship between 
poverty, culture, and power. Food is a basic feature of power (Arnold, 1988), as hunger is the absolute sign of the powerless 
(Maclagan, 1994; Couniham, 1999). Political elite uses hunger and poverty as strategies to maintain their power by keeping the poor 
hungry (Camporesi, 1989). To understand Minho´s food culture, one must understand food not only as an economic commodity but 
also as a cultural and social good (Riches, 2003).  The meals people eat and their consumption patterns indicate that the image people 
give or avoid giving to others are a product of the material and political conditions of their existence (Bourdieu, 1984), particularly 
food poverty and food scarcity during authoritarian political regimes. Still today, Minho is characterised by family farming of 
subsistence nature; outdated, unspecialized and uncompetitive. Self-produced products and the home-cooked meals served by 
families make up the traditional kitchen of Minho. One of the big strengths of Minho is that it has maintained its traditions so that 
others now see these ‘poor’ foods as something special – something that they have lost, something to cherish. According to Richards 
& Fernandes (2021), Minho´s food providers place significant emphasis on the meal experience and less emphasis on the provenance 
of the ingredients. The tendency is to compete based on cost and not necessarily on the quality and origin of the ingredients. The aim 
of this paper is to explore how Minho can overcome its resistance to change in food traditions. Having local producers sell their 
quality locally produced primary products to the region´s food providers and promote sustainable food along the whole value chain. 
This research is based on field observations and unstructured ethnographic interviews. Results suggest that the link between local 
food production and food providers is not being sufficiently explored for creating added value, the main challenge is in connecting 
the traditional focus on sociability with  changing consumer demand and trends towards more sustainable gastronomy and capacity-
building for food establishments to innovate their operations. 
Note: This work is supported by national funds, through the FCT – Portuguese Foundation for Science and Technology under the 
project UIDB/04011/2020. 

128 DETERMINANTES DA DESPESA TURÍSTICA E IMPACTO ECONÓMICOS DA ATIVIDADE 
TURÍSTICA 
António Almeida (Universidade da Madeira)* 
antonioa@staff.uma.pt 

Abstract: O objetivo desta comunicação é o de identificar iniciativas conducentes a maior volume de despesa turística e 
consequentes impactos económicos ao nível local. A identificação das variáveis chave explicativas da despesa turística baseia-se 
numa amostra de 3200 participantes numa série de eventos ao nível regional. Os resultados obtidos permitiram identificar uma 
série de sinergias que podem ser desenvolvidas no sentido de otimizar o volume de despesa, alargando as fronteiras dos eventos 
para as tradições culturais e económicas que decorrem simultaneamente noutros pontos do espaço. Os resultados indicam ainda a 
necessidade de ter em conta as necessidades especiais de um segmento específico, a saber o mercado sénior. Em termos de 
abordagem econométrica, este estudo baseia-se no LASSO (least absolute shrinkage and selection operator; also Lasso or LASSO, 
método que permite tanto a análise de regressão como a seleção de variáveis, numa prespectiva que incrementa o grau de precisão 
em termos de previsão.   

129 TURISMO, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: ALGUMAS 
NOTAS SOBRE A RAM  
António Almeida (Universidade da Madeira)* 
antonioa@staff.uma.pt 

Abstract. Embora os SIDS (Small Independent Developing States) dependam criticamente do setor do Turismo para efeitos de 
desenvolvimento e geração de emprego e entrada de divisas, a sobre dependência do setor do turismo encontra-se sujeita a pressão 
crescente ditada pelo aumento do número de desastres naturais com impactos significativos. Nesta comunicação discorre-se sobre 
o caso da RAM, e sobre o impacto marginal mas significativo das condições climatéricas sobre a operacionalidade do aeroporto e 
sobre o impacto em termos da procura. Com base numa amostra de cerca de 950 turistas é possível oferecer uma estimativa das 
potenciais perdas em termos de geração de receitas e emprego. Os resultados indicam claramente a necessidade de pensar 
estrategicamente sobre iniciativas e medidas que permitam limitar os impactos negativos de condições climatéricas negativas.   

130 TENDÊNCIAS PARTICIPATIVAS NA TERCEIRA IDADE, EM CONTEXTO COVID-19: 
DISPARIDADES E CONVERGÊNCIAS ENTRE MODELOS DE PROVIDENCIALISMO PÚBLICO 
DIFERENCIADOS 
Bruno Pires*; Hermínia Gonçalves (UTAD) 
brunocapelaubi@gmail.com*; hgoncalves@utad.pt 

Abstract. A pandemia COVID-19 trouxe um vasto conjunto de consequências a nível social, económico, político e até mesmo 
biomédico, à escala mundial. Em termos populacionais/demográficos, é consensual que a população idosa foi o grupo mais afetado 
por esta crise de saúde pública, devido ao agravamento das vulnerabilidades (sociais, imunitárias e psicomotoras) que vivenciam 
diariamente. De modo a responder à complexidade de fragilidades gerontológicas, foram tecidas abordagens internacionais, 
nacionais, regionais e até locais, com base em lógicas place-based e/ou place-neutral. Numa primeira instância, é possível constatar 
que tais respostas se assemelharam entre si, nomeadamente no que toca à prevenção do risco de contágio e à monitorização de 
comorbilidades. No entanto, quando edificadas numa escala regional e/ou local foi possível averiguar uma panóplia de respostas 
distintas, territorialmente mais conscientes e consumadas através de um maior envolvimento público. Pressupomos, no presente 
artigo, que tal variação se encontra dependente de três fatores: a) das características endógenas de cada território; b) da cultura 
cívica inerente à população residente; c) das políticas de providencialismo público incidentes nas vulnerabilidades supracitadas. De 
modo a analisar tal pressuposto, foi construído um modelo analítico através de uma revisão de literatura, que permitiu compreender 
de que modo as tendências de respostas participativas na terceira idade se reconfiguraram perante a atual emergência pandémica 
COVID-19, em países dotados de modelos de Estado-providência distintos. 
Palavras-chave: Respostas na Terceira Idade; Estado-providência; Participação Pública; COVID-19 
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