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O projeto ROBUST (Rural Urban | (rural-urban.eu)) é um projeto de investigação europeu
aprovado no âmbito do Programa Horizonte 2020, tem como objetivo central melhorar a
compreensão das interações e dependências entre as áreas rurais, periurbanas e urbanas,
pretendendo gerar impactos tanto sobre a componente de decisão (política) como sobre
a dimensão prática (como fazer), explorando, analisando e melhorando os mecanismos de
governação, e criando condições para o surgimento e reforço de sinergias rurais-urbanas.
No quadro do Projeto ROBUST associado à Área Metropolitana de Lisboa, promovido pela CCDRLVT e pelo IST, foi criado um laboratório de experimentação (Living Lab da AML) focado na
Economia Territorial de Proximidade, visando o reforço e a valorização da articulação entre os
sistemas rurais e urbanos, através de novos modelos de negócio e da promoção de sistemas
alimentares sustentáveis que capitalizam serviços dos ecossistemas.
A Conferência tem por objetivo apresentar as principais conclusões e perspetivas sobre o futuro
da governança rural-urbana. Serão partilhadas as lições aprendidas com o projeto, caminhos
de futuro que possam dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos, sendo também debatida
a relevância das sinergias urbano-rurais para a coesão territorial.

Programa
09h30 - Abertura
Teresa Almeida - Presidente da CCDR-LVT

10h55 - Projetos Semente

Infraestrutura Verde Metropolitana - Vasco Sil-

va (CM Setúbal) / Isabel Loupa Ramos (IST) / José
Carlos Ferreira (FCT)
Rede Metropolitana de Agroparques - Alexandra
Almeida (CCDR-LVT) / Rosário Oliveira (ICS)

09h35 - O Living Lab
Carlos Pina - CCDR-LVT
Rosário Partidário - IST
10h00 - Experiências na primeira pessoa
Maria José Ilhéu (DGADR)
Sofia Santos (CM Mafra)
Anabela Silva (JF Olivais)
José Diogo (A2S)
Moderador: Isabel Loupa Ramos (IST)
10h40 - Pausa

11h15 - As sinergias urbano-rurais e a Coesão
Territorial
Oradores: Filipe Ferreira (AML) e Fernanda do Carmo (DGT)
Moderador: Carlos Pina (CCDR-LVT)
11h50 - Debate
12h20 - Encerramento
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