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Vimos informar que a componente material do Relatório Final do projecto PTDC/CPC-HAT/1688/2014 - "Mapa 

da Habitação: Reflexão crítica sobre a arquitectura habitacional apoiada pelo Estado em Portugal (1910-1974)", 

do qual V.Exª é o(a) Investigador(a) Responsável, foi avaliada pelo Painel de Avaliação Final - Artes, que emitiu 

o parecer que anexamos. 

 

Pedro Leite 

Diretor do Departamento de Programas e Projetos 
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Projecto: PTDC/CPC-HAT/1688/2014 

Título: "Mapa da Habitação: Reflexão crítica sobre a arquitectura habitacional apoiada pelo Estado em Portugal 

(1910-1974)" 

Investigador Responsável: Rui Jorge Garcia Ramos 

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

*** Recomendação do Coordenador *** 

 

"A - Relatório Final APROVADO" 

"Os objectivos científicos previstos foram plenamente atingidos. Os resultados evidenciam grande qualidade 

científica, nomeadamente ao nível das publicações em revistas internacionais com referee. O projecto contribuiu 

para a formação de jovens investigadores e para a projecção internacional da equipa envolvida." 

 

"The scientific objectives of the Research Project have been fully achieved, with the scientific production initially 

proposed having been exceeded. 

The publication of books, book chapters and articles in international journals with peer-reviewing demonstrates 

the scientific quality of the project's results. 

As important elements in the dissemination of the research carried out, an international conference and an 

exhibition are highlighted; in addition to the Research Project online platform. The involvement of young 

researchers in the Research Project is noteworthy, namely the realization of 3 Doctoral Theses and 19 Master's 

Theses within its scope. Finally, the reinforcement of the international research networks developed throughout 

the project, namely with ETSAM-UPM (Madrid, Spain) and with FAU-USP (São Paulo, Brazil), is also 

noteworthy." 
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