
Maratona das Transferências - Evento Nacional de Partilha de experiências URBACT 

Venha participar, no dia 4 de março, na Maratona das Transferências, um evento online em 

que os 19 parceiros nacionais vão partilhar as experiências e resultados da sua participação 

em Redes de Transferência URBACT. Estão convidados a participar todos os interessados em 

aprofundar ou conhecer o Método URBACT, incluindo profissionais da área do 

desenvolvimento urbano sustentável, políticos aos níveis regional e local e todos os cidadãos 

interessados nas temáticas urbanas. Inscreva-se aqui! 

A Maratona das Transferências é o Evento Nacional de Partilha (National Sharing Event) que 

marca uma etapa final para estas redes URBACT. Este evento é uma oportunidade para os 

parceiros partilharem, aos níveis regional e nacional, o que aprenderam com o trabalho em rede, 

e ainda para alargarem a transferência de boas práticas a mais cidades e promoverem o diálogo 

com partes interessadas. Também será o momento para refletirem em conjunto sobre os 

sucessos e dificuldades por que passaram, propondo soluções. 

Os Peritos URBACT Maria João Rauch e Miguel Sousa irão conduzir virtualmente, durante o dia 

4 de março, uma viagem pelo país ao encontro dos parceiros que, através dos seus vídeos 

animados e da participação em quatro mesas redondas temáticas, serão os protagonistas desta 

maratona organizada em quatro sessões, abarcando os cinco tópicos URBACT no contexto do 

desenvolvimento urbano sustentável: 1. Ambiente, 2. Inclusão, 3. Governança e 4. 

Desenvolvimento Urbano Físico e Economia. 

Programa: 

Hora Atividade Intervenientes 

09.30-09.40 Abertura Direção-Geral do Território – Subdiretora-Geral 
Ana Seixas 

09.40-10.00 O URBACT e as Redes 
de Transferência 

National Urbact Point Portugal – Ana Resende  

10.00-11.00 Tema 1: Ambiente 

 Introdução e vídeos 
dos parceiros 

 Mesa-redonda com os 
peritos URBACT 

Perito URBACT Maria João Rauch com: 
• BeePathNet (Amarante) 
• Tropa Verde (Guimarães) 
• C-CHANGE (Águeda) 
• BioCanteens (Torres Vedras) 

11.00-11.20 Pausa com animação  

11.20-12.20 Tema 2: Inclusão  

 Introdução e vídeos 
dos parceiros 

 Mesa-redonda com os 
peritos URBACT 

Perito URBACT Miguel Sousa com: 
• Volunteering Cities (Arcos Valdevez) 
• ONSTAGE (Valongo) 
• RUMOURLESS CITIES (Amadora) 
• Playful Paradigm (Viana Castelo) 

12.20-14.00 Pausa para almoço 

14.00-15.10 Tema 3: Governança 

 Introdução e vídeos 
dos parceiros 

 Mesa-redonda com os 
peritos URBACT 

Perito URBACT Maria João Rauch com: 
• Innovato-R (Porto) 
• ON BOARD (Albergaria) 
• CARD4ALL (Aveiro) 
• RU:RBAN (Loures) 
• Re-growCity (Melgaço) 

15.10-15.30 Pausa com animação  

https://www.forumdascidades.pt/content/maratona-das-transferencias-um-evento-nacional-de-partilha-de-experiencias-urbact


15.30-16.30 Tema 4: DUF/Economia 

 Introdução e vídeos 
dos parceiros 

 Mesa-redonda com os 
peritos URBACT 

Perito URBACT Miguel Sousa com: 
• URBAN REGENERATION MIX (Braga) 
• Com.Unity. Lab (Lisboa) 
• BluAct (Matosinhos) 
• Making Spend Matter (V. N. Famalicão) 

16.30-16.45 Conclusões Peritos URBACT Maria João Rauch e Miguel 
Sousa 

16.45-16.50 Encerramento National Urbact Point Portugal – Ana Resende 

 

 

Não perca esta maratona de partilha de experiências e conhecimento, começando por se 

inscrever aqui! 

 

Para qualquer questão, poderá contactar o NUP Portugal: URBACTNUP@dgterritorio.pt 
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