
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas  -  www.icjp.ptInstituto de Ciências Jurídico-Políticas  -  www.icjp.pt

Programa

  
  
  
  Apresentação  

  

 

O presente workshop destina-se a explorar os aspetos jurídicos e regulatórios da geografia e da cartografia oficial em Portugal e no
Brasil. Serão abordadas a legislação europeia, a portuguesa e a brasileira sobre o tema, bem como as formas de regulação da
cartografia e dos dados espaciais realizadas em outros países do mundo. Com base na experiência portuguesa da Direção-Geral do
Território na regulação destes mapas, serão analisadas as suas implicações urbanísticas, no ordenamento do território e ambiente,
nos registos prediais e no emprego de mapas para formação de perícia judicial.

Entre outras matérias, o curso terá sessões temáticas sobre: 

os conceitos, os princípios e a legislação europeia e brasileira sobre Direito Administrativo Geográfico;
as funções da Direção-Geral do Território e das demais autoridades de Geoinformação para a certificação cartográfica e de
dados espaciais;
a aplicação cartográfica às matérias dos planos urbanísticos, das servidões e restrições de utilidade pública, da delimitação
do domínio público e do ambiente;
a aplicação da cartografia, dos dados espaciais e da informação cadastral para efeitos de registo predial e como prova
documental nos tribunais.
a perspetiva empresarial sobre o desenvolvimento do mercado de Geoinformação na Lusofonia

 

 O workshop é destinado a um público muito vasto, composto por juristas, geógrafos e por todos aqueles que na sua atividade são
chamados a utilizar dados espaciais ou de natureza cadastral.

 

 

  
  Programa  

  

 

1ª Sessão (5 de Novembro)
18:30-20:30 (Lisboa) / 15h30 – 17h30 (Brasília) - O que é um serviço geográfico no século 21? Por um modelo sustentável e
justo

Fernanda do Carmo - Diretora-Geral da DGT
Roberto Olinto – ex-presidente do IBGE
Luiz Paulo Souto Fortes – ex-Diretor de Geociências do IBGE
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Moderação:
João Miranda - FDUL
Luiz Ugeda – OAB/SP

 

2ª Sessão (12 de Novembro)
18:30-20:30 (Lisboa) / 15h30 – 17h30 (Brasília) - Territórios inteligentes: a regulação do Direito Administrativo Geográfico
e a proteção dos Geodados

João Miranda – jurista, FDUL
Luiz Ugeda, jurista e geógrafo, OAB/SP
Ludovino Lopes, jurista, OAB/SP
Alexandre Sousa Pinheiro - Advogado

 

Moderação:
Claudio Monteiro – FDUL e Supremo Tribunal Administrativo
Marcus Peixoto – Senado Federal (Brasil)

 

3ª Sessão (19 de Novembro)
18:30-20:30 (Lisboa) / 15h30 – 17h30 (Brasília) - A resiliência do ambiente: o uso de perícia geográfica para proteção
ambiental

Alexandra Aragão, jurista, FDUC (Rede JUST-Side)
José Gomes, geógrafo, FLUC (Rede JUST-Side)
José Rubens Morato Leite, jurista, UFSC (Santa Catarina)
Rafael Sanzio dos Anjos, geógrafo, UnB (Brasília)

 

Moderação:
Vasco Pereira da Silva (FDUL)
Fabiana de Menezes Soares – UFMG (Minas Gerais)

 

4ª Sessão (26 de Novembro)
18:30-20:30 (Lisboa) / 15h30 – 17h30 (Brasília) - O desenvolvimento lusófono do setor privado de mapeamento: há
necessidade de regulação para desenvolver a indústria Geo?

Representante Municipia
Representante Socarto
Eduardo Oliveira – CEO Santiago & Cintra
Eduardo de Rezende Francisco (FGV-São Paulo)

 

Moderação:
Ana Bordalo – Subdiretora DGT
José Sapienza - UERJ (Rio de Janeiro)
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* Sujeito a alterações
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Informações

 

Todas as sessões serão realizadas em formato Webinar, através da Plataforma Zoom, no período de 5, 12, 19, 26 de novembro.

 

Inscrições

Inscrições online através do botão respetivo, no menu vermelho, acima nesta página, em duas modalidades:

1. Com direito a assistir ao webinar, a acesso a conteúdos disponibilizados na área Alumni (por exemplo sessões gravadas) e a
certificado de participação - 30,00€

2. Apenas com direito a assistir ao webinar - entrada livre

Se optar pela modalidade 2, faz a inscrição escolhendo no formulário de pagamento a opção 1 (com direito a certificado)
mas não efectua o pagamento.

Não necessita enviar comprovativo dos pagamentos multibanco feitos na sequência da inscrição online, pois eles são
enviados diretamente pela rede.

As inscrições na modalidade 1 só ficam confirmadas com a regularização do respetivo pagamento.

Todas as entidades que necessitem de emissão prévia de factura, deverão enviar a Nota de encomenda ou Requisição de
factura em nome do ICJP, NIF 506 512 495 para o e-mail icjp@fd.ulisboa.pt identificando nome do participante a inscrever,
nome do curso/conferência e data do mesmo, após efectivação da inscrição online (opção pela modalidade de pagamento
por transferência bancária).

No formulário de inscrição (passo1 do processo de inscrição) deve ser inserido no campo “e-mail” o e-mail do futuro aluno
e não outro qualquer, caso contrário este não ficará registado no site e não poderá aceder à área ALUMNI.

O e-mail de contacto da entidade que inscreve o futuro aluno (quando for esse o caso) deve ser inscrito no campo “e-mail”
do formulário de pagamento (passo 2 do processo de inscrição).

Certificados: será emitido a todos aqueles que tenham a inscrição regularizada nessa modalidade e que tenham estado presentes
nas quatro sessões.

 

Frequência do Curso:

As aulas decorrem online na plataforma ZOOM. 
Veja aqui como aceder e usar a mesma.

Veja aqui como aceder à Área ALUMNI.

Os dados de acesso à área ALUMNI são enviados para o e-mail do aluno constante da inscrição com direito a certificado,
logo após a confirmação da mesma e antes do início dos webinars.

Os dados de acesso são enviados antes de cada webinar, para o e-mail do Aluno. 
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No acesso às salas de aula Zoom, os alunos devem usar o nome constante da inscrição, para que possam ser admitidos nas
mesmas.

 

Contactos:
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Dra. Telma Oliveira, 2.ª a 6.ª feira das 11h00 às 13h30 e das 14h30 às 19h00.
Telefone: 217 820 265 – Tml.: 933 469 330 - E-mail: icjp@fd.ulisboa.pt
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Ficha Técnica

 

Coordenação: 

Prof. Doutor João Miranda
Prof. Doutor Luiz Ugeda

SEMINÁRIO LUSO-BRASILEIRO DE DIREITO
ADMINISTRATIVO GEOGRÁFICO – A APLICABILIDADE
JURÍDICA DA GEOGRAFIA E DA CARTOGRAFIA OFICIAL

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

