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30 de Abril 2004

(Investigação; Projectos; Encontros; ICPPIT Task Force; Organização)

I - Investigação

No ano 2003, o CITIDEP apoiou (e/ou membros realizaram) a seguinte investigação:

a) “e-Planning”, Pedro Ferraz de Abreu (PhD), MIT e CITIDEP-Portugal e Joseph Ferreira Junior
(PhD) , MIT (produto: Seminario Semestral no MIT, artigo conjunto a incluir no livro e-Planning a
publicar por iniciativa do MIT, com comunicacões de professores do MIT e de convidados,
incluindo um capitulo de Bernard Marchand (PhD), CITIDEP-France, com Pedro Ferraz de Abreu
como editor).

b) "Conflict and Consensus-Building: Reflections from a Case Study of Public Participation in Cape
Verde”, Elizabeth Pilar Challinor (PhD), CITIDEP-Portugal (produto: artigo e comunicação ao
ICPPIT03, MIT).

c) "Public consultation in cases of university expansion: possibilities and failures", R. Timothy
Sieber (PhD), CITIDEP-USA (produto: artigo e comunicação ao ICPPIT03, MIT).

d) "Enacting E-Budgeting in Mexico: Bureaucracy, Institutions, and the Budget Process",  J. Ramon
Gil-Garcia (MSc), CITIDEP-Mexico, com Gabriel Puron Cid (MSc) (produto: artigo e comunicação
ao ICPPIT03, MIT).

d) "Literature, Information Technology, and the Return to the Dark Ages", Timothy Richard Wutrich
(PhD), CITIDEP-France (produto: abstract para ICPPIT03).

e) "SMEs and broadband access : the case of Ile de France region", Valerie Aillaud (MA, DES),
CITIDEP-France (produto: abstract para ICPPIT03).

f) "Cooperative Learning using IT in classes of philosophy: New strategies of teacherís training.",
Isabel Medina Silva (MA), CITIDEP-Portugal (produto: artigo para ICPPIT03).

g) "Promoting citizenship in schools through an european environmental study and using new
technologies: the PEOPLE-Citizenship project" , Tania Marisa Dias Almeida Fonseca (Lic), Pedro
Ferraz De Abreu (PhD), Isabel Costa Medina (MA), Domingos Belo (MA), Conceicao Liquito
(MA), CITIDEP-Portugal (produto: artigo e comunicação ao ICPPIT03, MIT).

h) "Character, Commerce, Computers, and Collaboration: Participatory Planning in Oak Park,
Illinois" , Laxmi Ramasubramanian (PhD), CITIDEP-USA  (produto: artigo e comunicação ao
ICPPIT03, MIT).
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i) "The rhetorical shaping of public space online" , Chantal Benoit-Barne (PhD), CITIDEP-Canada
(produto: artigo e comunicação ao ICPPIT03, MIT).

j) "The data-bridge as a technology to reduce the digital divide", Rodrigo Sandoval Almazan (MSc),
CITIDEP-Mexico, com José Torres , ITESM  (produto: artigo e comunicação ao ICPPIT03, MIT).

k) "New Information Technologies, Communication and the Development of Social Capital: The
case of Ciudad de Guadalajara - Estado de Jalisco" , Prudencio Mochi (PhD), CITIDEP-Mexico
(produto: artigo para ICPPIT03).

l) "Which tools for e-community-planning ? some critical review" , Bernard Marchand (PhD),
CITIDEP-France (produto: artigo e comunicação ao ICPPIT03, MIT).

m) "The Role Of TICs In Development: A Theoretical Approach",  Alejandro Natal (PhD-ABD),
CITIDEP-Mexico (produto: abstract para ICPPIT03).

n) "E-Democracy in marginal social surroundings. Some experiences of political and electoral
participation by means of the  New Information Technologies in Mexico", Luis Miguel Rionda
(PhD), CITIDEP-Mexico (produto: abstract para ICPPIT03).

o) "Barriers to the use of IT by small towns: Does race or income matter most? The case of Southern
Arizona", Lucie Laurian (PhD), CITIDEP-USA  (produto: artigo e comunicação ao ICPPIT03,
MIT).

p) “Public PArticipation in Planning Social Development Policies and e-mail Technology: Lessons
learned from practice after MIT academic experience", Remedios Ruiz (MCP), CITIDEP-Rep. Santo
Domingo (produto: artigo e comunicação ao ICPPIT03, MIT).

q) "The Political Power, the mass media and the public participation in Mexico in one time of
Globalization " , Narda Isabel Quezada Garcia (Lic), CITIDEP-Mexico (produto: abstract para
ICPPIT03).

r) "The Sending Context : A Basis for Understanding the Ethnic/Racial Identity Development of
Cape Verdean Immigrant Youth in the United States", Ambrizeth Lima (MA), CITIDEP-USA
(produto: abstract e comunicação ao ICPPIT03).

s) "Design and communication strategy for the TroiaResort eco-tourism project" , João Joanaz de
Melo (PhD), CITIDEP-Portugal, com Francisco Andrade (MSc), UNL (produto: artigo e
comunicação ao ICPPIT03, MIT).

t) "Introducing the Internet at the primary schools in Viana do Castelo district: How are the teachers,
directors of schools local education and municipal authorities, accepting it?", José Portela (PhD),
CITIDEP-Portugal, com Isabel Vale (PhD), IPVC (produto: abstract para ICPPIT03).

u) “La Participación Ciudadana: una Forma de Mejorar la Funcion de Gobierno”, Iovana Rocha
Cano (Lic), CITIDEP-Mexico e Universidad de Guanajuato (produto: abstract para ICPPIT03).
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II - Projectos

No ano de 2003, o CITIDEP desenvolveu os seguintes projectos:

a) O Pojecto PEOPLE -  "Population Exposure to Air Pollutants in Europe"   tem como objectivo
avaliar o grau de exposição individual a poluentes atmosféricos
em algumas cidades europeias. Numa iniciativa inovadora,
cidadãos de Lisboa e Bruxelas foram os primeiros a ser
chamados a participar directamente nesta avaliação. Mais de
500 voluntarios acorreram à chamada em Lisboa. O CITIDEP
foi convidado a ser um dos parceiros deste projecto da União
Europeia, promovido pelo Institute for Environmental
Sustainability do Joint Research Centre (UE). Os parceiros em
Portugal foram:

Instituto do Consumidor — (IC), Presidência do Conselho de Ministros [Coordenação do Projecto].
Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo (DRAOT-LVT),
Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (MCOTA).
Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente (DCEA), Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL).
Centro Regional de Saúde Pública de Lisboa e Vale do Tejo, Ministério da Saúde (CRSP-LVT, MS).
Direcção Municipal de Ambiente e Espaços Verdes, Câmara Municipal de Lisboa (DMAEV, CML).
Quercus — Associação Nacional de Conservação da Natureza (QUERCUS).
Centro de Investigação de Tecnologias de Informação para uma Democracia Participativa (CITIDEP).

Os representantes/ coordenadores do CITIDEP neste projecto foram Pedro Ferraz de Abreu e Tania
Fonseca, apoiados por uma equipa nuclear do CITIDEP com Isabel Medina e José Carlos Gomes.
Colaboraram ainda os membros Ana Reis, Pedro Sirgado, Carlos Ramos e Pedro Paulo.

O projecto foi um grande sucesso e culminou com a conferência de imprensa de 17 de Julho 2003,
no Centro Jean Monet, Lisboa, onde foram apresentados os resultados, e publicado um relatório
conjunto. Pelo CITIDEP interviu o Presidente, Pedro Ferraz de Abreu. A página Web do Projecto (a
cargo do CITIDEP) é http://www.people-pt.net/

b) Projecto PEOPLE-Cidadania. Além de ser um dos 7 parceiros do PEOPLE, o CITIDEP organizou
acções de sensibilização complementares no quadro do projecto
"Kit Cidadania", incluindo sessões com centenas de alunos e
professores de Escolas do Ensino Secundário e Básico, em
videoconferência entre Lisboa e Viana do Castelo, e com
videodifusão via Internet para todas as Escolas.

Com base no plano apresentado pela Coordenadora do Projecto,
Tania Fonseca, a partir da reunião do dia 2 de Outubro 2002,

promovida pelo CITIDEP na Escola Secundaria Pedro Nunes, professores interessados em

desenvolver actividades nas suas escolas em relação com o projecto "PEOPLE" e o projecto "Kit

Cidadania" constituiram-se em Grupo de Trabalho, coordenado por Tania Fonseca, Isabel Medina,

José Carlos Gomes, Helena Melo, Angela Canelhas e Domingos Belo .



Centro de Investigação de Tecnologias de Informação para uma Democracia Participativa 4

Associação sem fins lucrativos, de carácter científico e técnico, pela cidadania e o desenvolvimento sustentável
R. Tristão Vaz, 10 - 5º E 1400 Lisboa • Pessoa Colectiva : 505 073 846 • citidep@earthlink.net • www.citidep.pt

Participaram neste GT professores das seguintes Escolas:
• ES Pedro Nunes, Lisboa (Helena Melo, Isabel Medina, Tânia Fonseca)
• Colégio S. João de Brito, Lisboa (Angela Canêlhas, Domingos Aurélio, Maria Justina Correia, Silvia Sepulveda)
• ES Sta Maria Maior, Viana do Castelo (Paulo Tomé)
• EB1, 29 do Jardim do Torel, Lisboa (José Carlos Gomes)
• EB2+3 de Miraflores (Manuela Carrasco)
• EB1 de Monserrate, Viana do Castelo (Conceição Liquito, Conceição Martins, Filomena)
• EB1 de Eirado-Eiras, Arcos de Valdevez (Beatriz)

E ainda em representação das seguintes entidades:
•  E.S.E. do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (José Portela, Domingos Belo, Luis Fabião)
•  Projecto PEOPLE (Luisa Nogueira, DRAOT-LVT, Hugo Tente, FCT-UNL, Pedro Ferraz de Abreu, Tania Fonseca,

CITIDEP, Ana Cabral, Ana Miranda, Instituto do Consumidor e rede de Escolas do IC)
•  DES / Min. Educação (Anabela Neves, Directora)

 Através de protocolo com o CITIDEP, o Grupo de Trabalho contou ainda com o apoio da uARTE.

O Projecto foi um sucesso e culminou com uma sessão de “role-play” na ES Pedro Nunes, Lisboa,
12 Junho 2003. No total, estiveram directamente envolvidos 280 alunos, 19 professores e 9 escolas.
Estima-se que 500 alunos e 50 escolas participaram nas sessões com “broadcast” via Internet.

Eis o resumo das actividades deste projecto em 2003:

• 15 de Janeiro 2003: Reunião do Grupo de Trabalho do Projecto, na ES Pedro Nunes (Tania Fonseca, Helena Melo,
Isabel Medina, José Carlos Gomes), e via mailing list. Fez-se o ponto da situação (os alunos do Pedro Nunes
conceberam um jogo ambiental que consiste num tapete 2.50mx3.00m, num dado 50cmx50cm e cartões com
questões sobre o ambiente; o objectivo do jogo, é fazê-lo "rodar" entre as várias escolas do ensino básico); e foram
programadas as actividades seguintes (sessão de jogo na EB1-29 Torel, e videoconferência).

• 27 de Janeiro 2003 : Sessão de jogo da "glória", "aprendo com o ambiente, jogando", no ambito do projecto
"PEOPLE-Cidadania" e como actividade preparatória da próxima videoconferência de 18 de Março. O jogo foi
implementado na Escola Básica No 29, Torel, pelos alunos do 10o da ES de Pedro Nunes. A actividade correu bem,
tendo-se identificado alguns problemas, nomeadamente de espaço e tempo (teve a duração de 2h e 30m). Os alunos
do 10o ano gostaram e mostraram-se, no geral, motivados. Os mais pequenitos, estiveram atentos e motivados
durante o jogo todo. As fotografias disponiveis (web) são boa mostra disso. O jogo está disponível para os
interessados (contactar por email).

• 19 de Fevereiro 2003: Sessão do PEOPLE-Cidadania no Colégio S. João de Brito. Alunos de duas turmas do 8º ano
apresentaram os seus trabalhos sobre poluição atmosférica às três turmas do 3ºano. A sessão realizou-se no Auditório
do 1º CEB. Os diferentes grupos de alunos do 8ºano foram apresentando os seus trabalhos utilizando diferentes
metodologias. Dois grupos fizeram a apresentação em Powerpoint enquanto que outros fizeram cartazes que iam
mostrando à medida que a exposição era feita. No final de cada apresentação houve um momento de perguntas e
respostas. A plateia esteve sempre muito interessada e participativa, como mostram as fotografias. Professora
responsável: Justina Correia.

• 19 de Fevereiro 2003: Teste de videoconferencia via Internet, entre a sede do CITIDEP (Mac), a biblioteca da ES do
Pedro Nunes (windows), e a ESE do IP de Viana de Castelo (Mac). Após algumas dificuldades iniciais, o teste foi
concluido com sucesso, com o software multi-plataforma (Windows, Mac OS) gratuito "ivisit", para já o unico
recomendado ao Grupo de Trabalho. Mais testes de outro software se seguirão.

 • 18 Março 2003: Sessão com Videoconferência. Realizou-se no passado dia 18 de Março, entre as 10.00 AM e 12.30
PM, uma sessão com cerca de 140 alunos e 9 professores do ensino básico, em videoconferência entre Lisboa e
Viana do Castelo, dedicada ao tema da poluição do ar no ambito do projecto PEOPLE-Cidadania. Esta sessão, a
exemplo da anterior dedicada aos alunos do secundário, foi também difundida via Internet  (audio e video) pela
uARTE, com o acompanhamento de muitas outras Escolas via "chat" (IRC), com uma repetição parcial da parte da
tarde (todas as Escolas interessadas puderam participar).
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 • 12 Junho 2003: Sessão de "role-play" com estudantes do ensino secundário de Lisboa (Pedro Nunes, S. João de
Brito), com representação de "actores" com diferentes interesses relacionados com o poluente benzeno e debate
muito animado dos diversos pontos de vista ("medico", "associação de fumadores", "trabalhadora de bomba de
gasolina", "accionista da industria petrolifera", "industrial de automoveis", "ambientalista"). Um extracto video deste
"role-play" foi apresentado na conferencia de imprensa dos resultados do projecto PEOPLE

• 17 de Julho 2003: Reunião informal do Grupo de Trabalho do CITIDEP com responsáveis do PEOPLE no Joint
Research Centre, Comissão Europeia, no Centro Cultural de Belem (Tania Fonseca, Isabel Medina e Pedro Ferraz de
Abreu, pelo CITIDEP, Emile De Saager e Robert Field, pelo JCR). Fez-se o ponto da situação e foram analisadas as
possibilidades de colaboração futura do CITIDEP no projecto PEOPLE, noutras cidades europeias. O CITIDEP foi
convidado a publicar um breve "sumário executivo" do projecto, incluindo CD-ROM, dirigido à Comissão Europeia.

A Coordenadora do Projecto, Tania Fonseca, contou com o apoio permanente de uma equipa nuclear
do CITIDEP, constituida por Isabel Medina, José Carlos Gomes e Pedro Ferraz de Abreu.

A página Web do Projecto é http://www.citidep.pt/act/peoplecitidep.html

c) Projecto WCD/IMS - Caso Sabor/Coa:    Está em curso o Projecto de Investigação-Intervenção
"WCD / IMS - Caso Sabor/Coa", propondo-se a aplicação da
metodologia da "World Commission on Dams" e do Projecto
"Intelligent Multimedia System" (CITIDEP), em apoio ao
processo de decisão sobre a construção de barragens
hidroelectricas nos rios Sabor e Coa, em Portugal

Os principais objectivos do projecto WCD/IMS Coa-Sabor
são:

• Apresentar as várias vertentes do problema, contribuindo para dar a conhecer os diferentes pontos
de vista e dar voz a todos os que tem um interesse legitimo em causa;

• Fazer chegar à população, sobretudo aos meios com menor acesso (periferia), uma informação
mais rica e mobilizadora, com intuito de contribuir para que esta perceba o que está em causa e
participe no processo de decisão;

• Disponibilizar um sistema de informação de apoio à consulta pública, usando novas tecnologias
que facilitem a compreensão de questões técnicas por não especialistas

• Promover um processo de decisão mais abrangente e participado, contribuindo para chegar a uma
melhor decisão final, com base na metodologia proposta pela Comissão Mundial de Barragens
(WCD) e na experiência do projecto inovador "IMS".

Em 2003 foram elaborados vários documentos de trabalho e preparadas propostas de pedidos de
financiamento, que infelizmente não obtiveram resposta positiva. O projecto teve tambem de ser
suspenso em Junho 2003 por dificuldades de tempo da quase totalidade dos colaboradores, e pelo
estado de indefinição prolongado quanto à evolucão do calendario da avaliação de impacte
ambiental, e a correspondente indefinição dos actores (“stakeholders”) de cuja mobilização o
essencial do projecto dependia. Está previsto re-activar o projecto em 2004.
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Colaboraram neste projecto em 2003:

•  Pedro Ferraz de Abreu, PhD, Planeamento e TIC (Director do Projecto)
•  Helena Martins, PhD, Desenvolvimento e Gestão de Recursos (Coordenação)
•  João Joanaz de Melo, PhD, Ambiente
•  José Cardoso Duarte, PhD, Bioquimica
•  Pedro Sirgado, Eng. Ambiente
•  Alexandra Madeira, Eng. Ambiente
•  Pedro Pereira, estudante Eng. Ambiente
•  Jorge Vaz Gomes, estudante Eng. Ambiente
•  Ana Sofia Santos, estudante Eng. Ambiente
•  Marlene Mocho, estudante Eng. Ambiente
•  Susana Coelho, estudante Eng. Ambiente
•  Cristina Bravo, estudante Eng. Ambiente
•  Catarina Rodrigues, estudante Eng. Ambiente
•  Susana Gois, estudante Geografia

A página web do Projecto é  http://www.citidep.pt/act/sabor.html

--------------------------------------------------------------------------------------------

III - Encontros

a) ICPPIT03: Realizou-se no MIT, USA, 10-12 Novembro 2003, a "International Conference on
Public Participation and Information Technologies", co-
organizada pelo prestigiado Massachusetts Institute of
Technology, conjuntamente com o CITIDEP. Mais de 100
investigadores de 18 paises participaram. A Conferência
anterior (Lisboa 1999) foi co-organizada pela Universidade
Nova de Lisboa e o CITIDEP.

Extracto da “Press Release” da ICPPIT03:

“One hundred selected researchers and practitioners from 18 countries will convene to deliver and
discuss upwards of 60 papers on recent developments using advanced communication technologies
to engage active citizen participation on domestic and global issues, and on the understanding of its
enormous social, political and economic consequences.  With a unique multi-disciplinary approach,
in contrast to the predominant specialization found in such conferences, its topics include:  e-
government; e-planning; e-globalization; public access to information; and teaching, education, and
the arts.

A keynote dialogue between Joan Blades, co-founder of MoveOn.org, one of the largest on-line
democracy forums in the world, and Jane Fountain, Director of the National Center for Digital
Government at Harvard University's John F. Kennedy School of Government, moderated by Pedro
Ferraz de Abreu, MIT Chair of the e-Planning Seminar, himself a bridge between the research
community and the activist world, as one of the former leaders of the democratic revolution in
Portugal in the seventies, will take place Tuesday, November 11 at 5 p.m. (room 66-110).
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Lawrence Vale, Head of the Department of Urban Studies and Planning at MIT, will open the
conference with remarks Monday, November 10, 9.45 AM (room 66-110), together with CITIDEP
President and the other ICPPIT Chairs, João Joanaz de Melo, FCT-UNL faculty and a well known
environmental NGO leader, and Joseph Ferreira Jr., MIT Head of Urban and Information Systems.
The entire conference will be streamed on the Internet and viewable on the web sites of the
conference (MIT and CITIDEP).”

Uma componente importante deste Encontro Cientifico foi a preparação detalhada que o CITIDEP,
apoiado pelo MIT, fez com vistas a facilitar “networking” mais estruturado entre os participantes.
Para tal, foi constituida uma equipa de facilitadores, com alunos avançados do DUSP-MIT: Cristina
Rosan, Laura Colini, Claudia Canepa, a que se juntaria ainda Vesna Dolnicar, da University of
Ljubljana, Slovenia.  Em sessões à margem da Conferência, esta equipa disponibilizou aos
interessados um dossier com informações sobre fontes de financiamento e processos de candidatura,
tendo em vista três niveis distintos possiveis de colaboração: “statement of interest” conjuntos, que
poderiam ou não evoluir para propostas de projecto; “proposal endorsements”, e “joint project
proposals” propriamente ditos, o nivel mais ambicioso.

Dezenas de conferencistas, entre os quais muitos membros do CITIDEP, inscreveram-se em três
grupos de trabalho abrangendo as seguintes areas:

• Citizenship, Education, ICT,
• Development, migration, mobility, cooperation, ICT
• Environment, grassroots, health, ICT

Destas sessões sairam multiplas perspectivas de propostas e trabalho conjunto multi-nacional, entre
as quais se salienta uma proposta envolvendo India-Portugal-USA, com base nos nossos colegas
CITIDEP João Joanaz de Melo e Lucie Laurian, e uma eminente investigadora na India, Renu Kosla:
“Interactions between the Pollution, Health and Community Vulnerability: A Three-Country
Research and Action Project”

A gradual actualização sobre estas propostas, os videos das sessões da ICPPIT03, assim como a lista
integral das comunicações e os abstracts, estão disponiveis na web em:

•  http://www.citidep.pt/icppit03/
•  http://web.mit.edu/uis/icppit03/

b) Recepção formal do MIT-DUSP (Dept of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of
Technology) ao CITIDEP, 10 Novembro 2003, “Stella Room”, USA.

Por especial gentileza do Director do Dept. de Urban Studies and Planning, MIT, teve lugar uma
recepção formal ao CITIDEP, que deu oportunidade para os membros do CITIDEP serem
apresentados ao Director e outros membros do corpo docente e discente do MIT, tendo-se seguido
uma reunião de trabalho.

Esta recepção representou um reconhecimento formal do relacionamento institucional entre o
CITIDEP e o MIT, que dado o sucesso da ICPPIT03 e o agrado com que o MIT reconheceu o valor
do trabalho do CITIDEP, abre portas para futura colaboração.
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Presentes:
CITIDEP - USA: Lucie Laurian (PhD), Laxmi Ramasubramanian (PhD), Rachelle Tayag (MCP),
Tim Sieber (PhD), Rui Ponte (PhD), Ambriseth Lima (MA), Carl Jentges (Eng.), Marie McHugh
(BA), Mel King (PhD H.)
CITIDEP - Portugal: Tania Fonseca (Lic), João Joanaz de Melo (PhD), Elizabeth Chalinor (PhD),
Pedro Ferraz de Abreu (PhD)
CITIDEP - Mexico: Rodrigo Sandoval (MA), Jose Ramon Gil-Garcia (MA), Luis Miguel Rionda
(PhD)
CITIDEP - France: Bernard Marchand (PhD)
CITIDEP - Caribe: Remy Ruiz (MCP)

Convidados do CITIDEP: Vesna Dolnicar, Boris Kragelgi  (Slovenia), Eduardo Anslemo Castro,
Maria Joao Antunes (Portugal);
Participantes ICPPIT03 (não-CITIDEP) : cerca de 20, de USA, Denmark, India, Indonesia, Peru,
Argentina, Italy, Brasil, Germany, Switzerland
DUSP faculty: Larry Vale (Head), Joseph Ferreira Jr., David Laws, Zong-Ren Peng

c)  First International CITIDEP Meeting - 9 Novembro 2003, MIT “Stella Room”, USA

Presentes:
CITIDEP - USA: Mel King, Lucie Laurian, Laxmi Ramasubramanian, Rachelle Tayag
CITIDEP - Portugal: Tania Fonseca, Joao Joanaz de Melo, Elizabeth Chalinor, Pedro Ferraz de
Abreu
CITIDEP - Mexico: Rodrigo Sandoval, Jose Ramon Gil-Garcia

CITIDEP guests (Slovenia): Vesna Dolnicar, Boris Kragelgi
ICPPIT03 observers: Renu Khosla (India), Mukya Amri (Indonesia)
DUSP-CITIDEP-ICPPIT facilitators: Christina Rosen (USA), Laura Colini (Italy), Claudia Canepa
(Peru)

d) CITIDEP USA Chapter meeting - 10 Dezembro 2003

Teve lugar uma reunião do “Chapter USA do CITIDEP , dia 10 Dezembro 2003, 7pm no
MIT (Stella room, MIT 7-338, Dept. Urban Studies and Planning headquarters).  A ordem de
trabalhos incluiu:

- ICPPIT follow-up tasks (letter from Kofi Annam, conference book, ...)

- Projects with Wayt Foundation (CITIDEP report on PPIT themes, project related to 2004 elections)

- Incorporation of CITIDEP-USA chapter

Estiveram presentes: Timothy Sieber, Rui Ponte, Marie McHugh, Carl Jentges, Mel King, Rachelle
Tayag, Pedro Ferraz de Abreu.  Foi assente que em caso de se avançar para a incorporação,
assumiria a coordenação do Chapter os colegas Rui Ponte, Tim Sieber e Marie McHugh.
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--------------------------------------------------------------------------------------------

IV - ICPPIT Task Force

A organização da ICPPIT03 deu a seguinte configuração `a ICPPIT Task Force em 2003, evoluindo
a partir da criada em 1999:

Co-chairs:
• Pedro Ferraz de Abreu, MIT-DUSP, CITIDEP, USA
•  Joseph Ferreira Jr., MIT-DUSP, USA
•  João Joanaz de Melo, UNL-FCT-DCEA, CITIDEP, Portugal

Science Committee:

• Antonio Camara, FCT-UNL, Portugal
•  Bernard Marchand, IFU (Honoraire), U. Paris, France
•  Ceasar McDowell, MIT, USA
•  Chantal Benoit-Barné, U. Montreal, Canada
•  Cristina Girardo, Colegio Mexiquense, Mexico
•  Diane Davis, MIT, USA
•  Eduardo Anselmo de Castro, UA, Portugal
•  Gary Marx, MIT (Emeritus), USA
•  Jane Fountain, Harvard, USA
•  João Joanaz de Melo, FCT-UNL, Portugal
•  José Cardoso Duarte, INETI, Portugal
•  José Portela, ESE-IPVC, Portugal
•  Joseph Ferreira Jr., MIT, USA
•  Laxmi Ramasubramanian, U. Illinois-Chicago, USA
•  Lucie Laurian, U. Arizona,USA
•  Luis Rionda, U. Guanajuato, Mexico
•  Pedro Ferraz de Abreu, MIT, USA
•  Prudencio Mochi, UNAM, Mexico
•  Ralph Gakenheimer, MIT, USA
•  Rui Ponte, AER, USA
•  Timothy Sieber, U. Massachusetts, USA
•  Timothy Wutrich, U. Catholique Lyon, France

Organization Committee:

• Ambrizeth Lima, Harvard, CITIDEP, USA
•  Carl Jentges, CITIDEP, USA
•  Ceasar McDowell, MIT-DUSP, USA
•  Christina Rosan, MIT-DUSP, USA
•  Diane Davis, MIT-DUSP, USA
•  João Joanaz de Melo, FCT-UNL, CITIDEP,

Portugal
•  Joseph Ferreira Jr., MIT-DUSP, USA
•  Marie McHugh, CITIDEP, USA
•  Melvin King, MIT-DUSP (Emeritus), CITIDEP
USA
•  Pedro Ferraz de Abreu, MIT-DUSP, CITIDEP

USA
•  Ralph Gakenheimer, MIT-DUSP, USA
•  Rui Ponte, AER, CITIDEP, USA
•  Timothy Wutrich, CITIDEP, France.
•  Valerie Aillaud, IFU - U. de Paris, CITIDEP
France

AER - Atmospheric&Environmental Research, Inc
DUSP - Dept. of Urban Studies and Planning
DCEA - Dept. Ciências e Engenharia do Ambiente
ESE - Escola Superior de Educação
IFU - Institut Francais d'Urbanisme
IPVC - Instituto Politécnico de Viana do Castelo
MIT - Massachusetts Institute of Technology
UNAM - Universidad Nacional Autonoma de México
UA - Universidade de Aveiro
UNL - Universidade Nova de Lisboa

Uma Comissão Coordenadora da ICPPIT Task Force (Pedro Ferraz de Abreu, Joseph Ferreira, João
Joanaz de Melo, Rui Ponte) assumiu a responsabilidade de levar por diante a edição do livro / actas
da Conferência. Mais financiamento é necessário, assim como alargar o “Review Committee”.

 --------------------------------------------------------------------------------------------
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V - Organização

a) Foram admitidos em 2003 como sócios do CITIDEP Tania Fonseca, licenciada, Elizabeth
Chalinor, doutorada (Portugal), Narda I. Quezada García, mestre, Iovana Rocha Cano, licenciada
(Mexico).

b) Foi mantida actualizada a pagina web (http://www.citidep.pt), tendo sido atingida a marca dos
47.000 visitantes (web master: Pedro Ferraz de Abreu).

c) Foi actualizado o formulario de inscrição no CITIDEP, e algumas precisões sobre o regulamento
interno de inscrição (http://www.citidep.pt/info/registration.html), adoptando-se formalmente o
principio da transparência de informação publica (na web) sobre os membros, a exemplo da prática
seguida pelos grandes Centros de Investigação e Universidades (nome, chapter, fotografia, funcões
no CITIDEP, qualificação académica, breve CV), em que todos os dados devem ser confirmados e
regularmente actualizados pelos membros. Decidiu-se excluir da informação publicada na web os
emails dos membros, por virtude da praga do SPAM. O formulário segue a norma das fichas de
avaliação do Ministério da Ciência e Ensino Superior, e está ainda sujeito a actualização após
discussão mais ampla.

d) Foram apresentados pedidos de apoio e patrocinio às actividades do CITIDEP em 2003 às
seguintes entidades:

• Greengrant Foundation (Projecto WCD/IMS Caso Coa/Sabor) - concedido um apoio.
• Instituto da Juventude - Governo (Projecto WCD/IMS Caso Coa/Sabor) - recusado.
• FLAD (Projecto WCD/IMS Caso Coa/Sabor e Deslocações a ICPPIT03) - concedido um

apoio para ICPPIT03.
• GRICES (Deslocações a ICPPIT03) - decidido um apoio, aguarda-se clarificação.
• SONAE (Patrocinio para ICPPIT03) - concedido um patrocinio, aguarda-se recebimento.
• Montepio (Patrocinio para ICPPIT03) - aguarda-se resposta.
• Wayt Foundation (Patrocinio para ICPPIT03) - em discussão.

e) Foram decididas pela Direcção os seguintes apoios e Bolsas para 2003:

• Susana Gois, Bolsa de Gestão de Ciencia e Tecnologia 2003 (apoio a contabilidade e
gestão);

• Pedro Ferraz de Abreu, Bolsa de Gestão de Ciencia e Tecnologia 2003 (apoio a projectos e
organização ICPPIT03);

• Despesas de deslocação a ICPPIT03 a João Joanaz de Melo, Pedro Ferraz de Abreu,
Elizabeth Chalinor e Tania Fonseca, em função dos apoios conseguidos.

f) É importante receber as muitas quotas em atraso, para boa cultura associativa.


