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Luís Filipe dos Santos Grave
Nascido em 27 de Junho de 1957 em Lisboa
Membro nº 1729 da Ordem dos Arquitectos
Membro nº 177 da Associação dos Urbanistas Portugueses
Morada profissional/escritório:
Beco 20 de Dezembro, nº 2
1685-506 CANEÇAS
Contactos:
219813904 / 966911561
luisgrav@gmail.com

Habilitações profissionais/académicas:
- Doutorando em “Geografia e Planeamento Regional” pela Faculdade
de Ciência Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa, iniciado
em 2011 e membro colaborador do e-Geo.
- Mestrado em "Planeamento Regional e Urbano" pela Universidade
Técnica de Lisboa em 2001.
- Pós-graduação em "Desenho Urbano e Planeamento Municipal" pelo
Centro de Sistemas Urbanos e Regionais da UTL em 1993;
- Pós-graduação em "Economia e Tecnologia da Construção" pelo
Instituto Superior Técnico da UTL em 1986;
- Licenciatura em Arquitetura pela Faculdade de Arquitectura da
Universidade Técnica de Lisboa em 1981;
- Certificado de Aptidão Profissional (CAP do IEFP) nº EDF
436085/2007 DL para exercer a profissão de formador.
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Outras ações de formação mais relevantes e mais recentes, ligadas ao
urbanismo e ordenamento do território:
 “VIII Congresso Ibérico do Urbanismo – A Mudança do Ciclo – Um Novo
Urbanismo”, Associação dos Urbanistas Portuguese e Universidade da Beira
Interior”, Covilhã, Outubro 2011.
 “II Jornadas de Direito do Urbanismo e da Construção – Fiscalidade Urbanística
e Direito à Perequação” – AD Urbem, Lisboa, Abril 2010.
 Seminário “As Unidades de Execução na Gestão Urbanística”, Centro de Estudos
do Minho, Universidade do Minho, Braga, Abril 2008.
 I Seminário da Revista de Direito Regional e Local “As unidades de execução na
gestão urbanística” (1 dia) – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, Universidade
do Minho, Braga, Abril 2008.
 EUROPAN –Forum of Sites and Juries in Catania (2 dias) – Europan Italy,
Novembro, 2007.
 Conferência “Contributos Tecnológicos para o Cadastro Predial Português”,
iGOV e Ordem dos Engenheiros, Lisboa, Julho 2007.
 Seminário “Planos Directores Municipais: Contingências e Oportunidades” (1 dia)
– Centro de Estudos e Formação Autárquica, Coimbra, Fev. 2007.
 Ciclo de Seminários “Desafios do Desenvolvimento Sustentável” – “O Processo
de Urbanizar e a Paisagem”; “As Políticas de 3ª Geração”; “Mobilidade e Espaço
Público” (3x1/2 dia) – C.M.Odivelas/Dep. Planeamento Estratégico, Odivelas,
Maio e Junho de 2006.
 EUROPAN –Forum of Sites in Berlin (2 dias) – Europan Deutshland, Novembro,
2006.
 XII Congreso Iberoamericano de Urbanismo (3 dias) – Asociación Española de
Técnicos Urbanistas y Junta de Castilla y León, Salamanca, Octubre 2006.
 “Seminário de Alta Direcção” (40 horas) - Instituto Nacional de Administração,
Lisboa, 2005.
 Encontro “Urbanismo, Administração e Instituições Públicas” (1 dia) – Associação
dos Urbanistas Portugueses, Lisboa, 2004.
 “AUP XI Jornadas – Território e Desenvolvimento; Argumentos e Disciplina do
Urbanismo” (2 dias) – Associação dos Urbanistas Portugueses, Stª Maria da
Feira, 2004.
 “V Congresso Ibérico do Urbanismo – Repensar o Planeamento do Território” (4
dias) – Associação dos Urbanistas Portugueses c/ Associación Española de
Técnicos Urbanistas, Viseu, 2003.
 “Encontro Nacional Sobre Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente – Um
Desenvolvimento para o Século XXI” (1 dia) – Ministério das Cidades,
Ordenamento e Ambiente, Gabinete do Ministro, Lisboa, 2003.
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 II Colóquio Internacional “Um Código de Urbanismo para Portugal ?” (2 dias) –
Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra 2002.
 Seminário “Planeamento e desenvolvimento da Área Metropolitana de Lisboa” (2
dias) – Área Metropolitana de Lisboa, Mafra 2002.
 Seminário “O Sistema de Execução de Planos e a Perequação” (2 dias) –
Direcção Geral do Ordenamento do Território e desenvolvimento Urbano, Lisboa
2002;
 Visita de estudo/técnica à implementação de projectos de redes de Metro Ligeiro
de Superfície em Paris, Bordéus e Nantes (4 dias) – Metropolitano de Lisboa e
Carris, França 2002;
 Curso de Verão de “Direito do Urbanismo” (35 horas) – Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa 2001;
 “VIII Congresso Iberoamericano de Urbanismo” (35 horas) – Sociedade
Portuguesa de Urbanistas, Porto 1998;
 Colóquio "A Política das Cidades" (2 dias) - Conselho Económico e Social, Lisboa
1997;
 “Visita de estudo às intervenções do “Grand Projet de Requalification de
l’Espaces Publiques de Lyon” (5 dias) – Communauté Urbaine, Lyon 1996;

Actividade Profissional
Percorrendo uma diversificada experiência de projeto e de investigação, coordenação
e chefia, tem adquirido e desenvolvido conhecimentos, de uma forma global e
integrada, da generalidade dos aspectos envolvidos em matéria de ordenamento do
território, planeamento e gestão urbanísticos e realizações construtivas bem como, de
uma forma transversal, em matéria de planeamento estratégico e desenvolvimento do
território e ainda, produção legislativa e regulamentar.
Decorre essa experiência de uma prática que o tem levado, para lá da ação de projeto
e apoio técnico à construção que ocorreu fundamentalmente na fase inicial do
percurso profissional, a coordenar ou fazer parte de equipas multidisciplinares, em
envolvimento direto com ciências e técnicas específicas relacionadas com o
ordenamento e o desenvolvimento do território, planeamento urbano ou conceção e
execução de espaços urbanos, desde planos gerais e de pormenor de urbanização ou
outros estudos urbanos aos projetos de loteamento ou estudos gerais de
empreendimentos complexos bem como desde o estudo prévio ao projeto de
execução de edifícios.
Tem ainda participado na elaboração de programas de concursos e cadernos de
encargos bem como em júris e comissões de avaliação de concursos para a
encomenda da elaboração de planos municipais, projectos e empreitadas, na
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elaboração de estudos económicos bem como na conceção de imagens gráficas
promocionais ou logotipos.
De registar um aprofundado conhecimento da legislação relativa ao ordenamento do
território e urbanismo em geral, e da específica relativa a diferentes tipos de
edificações ou equipamentos colectivos, para além de uma acentuada sensibilidade
com constante actualização e valorização dos conhecimentos em matérias tanto
teóricas como práticas ligadas ao ordenamento e planeamento do território, aos
fenómenos e dinâmicas territoriais, socioculturais e socioeconómicas, à forma urbana
e à construção.
Nessa ótica é de registar a atividade de investigação e desenvolvimento em âmbito
académico, com alguns projetos ou ações de investigação realizados e publicados ou
apresentados.
É de referir ainda uma evolução ou percurso profissional que no início é dedicada ao
estudo e concepção no domínio dos processos construtivos e dos projectos de
execução, para depois se ir exercendo de forma cada vez mais predominante nos
domínios do urbanismo e ordenamento do território, o que conduz a uma visão global
e integrada mas dominando em grande medida as particularidades ou detalhes dos
elementos constituintes do todo, conferindo assim uma capacidade para a tradução
operativa dos instrumentos de planeamento e gestão territorial bem como respectiva
programação de desenvolvimento.
Desse diversificado percurso e evolução decorre uma capacidade para a uma
consolidada e aprofundada perceção do território enquanto sistema de redes setoriais
de recursos naturais e infraestruturais com debilidades a suprir e potencialidades a
desenvolver, numa lógica de desenvolvimento segundo uma perspetiva de inovação e
de sustentabilidade quer nas vertentes ambientais quer sociais, a conduzir de forma
participada, desde o planeamento estratégico à execução, por todos os agentes
interventores e destinatários daqueles recursos.
Desse diversificado percurso decorre ainda o desenvolvimento de competências de
assessoria ou consultoria, de direção ou coordenação de projeto e de liderança de
equipas de projeto, incluindo negociação de consensos inter-setoriais no plano
técnico.
Desde o início de 2001, exerce funções como Chefe da Divisão/Equipa do Plano
Diretor Municipal na Câmara Municipal de Odivelas, onde, para além de coordenar
todo o processo de elaboração do PDM, desenvolveu uma conceção para o modelo
de planeamento municipal ao nível do planeamento estratégico e do planeamento
diretor municipal, está pessoalmente envolvido na coordenação e projeto de diversos
estudos e projetos setoriais complementares ao PDM bem como diversos projetos
especiais de relevância estratégica. De referir, ainda, a participação na programação
inicial do Projecto Integrado de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de
Odivelas enquadrado no PROQUAL. Desde final de 2006 passou a exercer funções
de coordenação do Serviço de Informação Geográfica da CMO, procurando promover
um novo dinamismo no qual tem como objetivo desenvolver um modelo de SIG
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extensivo e interativo aos diversos diversos utilizadores, designadamente os
departamentos municipais e o público em geral.
De 1997 a 2000, participou no Grupo de Trabalho de Urbanismo da Ordem dos
Arquitetos, destacando-se a atividade como redactor do projeto de Manual para a
Encomenda e Prestação de Serviços de Urbanismo.
De 1990 a 2000, na Câmara Municipal de Loures, até 1992 exerceu funções de
gestão urbanística e desde 1992 integrou a Divisão de Planeamento Urbanístico,
onde passou a exercer funções de coordenação (chefe de projeto) de equipas
multidisciplinares, na elaboração de planos de urbanização e de pormenor bem como
estudos urbanos envolvendo diversas áreas temáticas, incluindo nos sistemas viários
e de transportes, em diferentes níveis ou escalas de abordagem.
De 1987 a 1989 exerceu funções de coordenação técnica, vindo a ser nomeado
Chefe de Divisão de Urbanismo (serviço de planeamento e gestão urbanística,
estudos e projetos) da Câmara Municipal de Moura.
De 1982 a 1986, colaborou em diversos gabinetes de projectos, em especial na
ASSO – Arquitectos Associados Lda (empresa de projetos de planeamento
urbanístico e arquitetura), como projetista e coordenador de projetos gerais de
execução.
Desde 1989, tem exercido cumulativamente com as funções públicas, de forma
regular, como profissional liberal, incrementando o predomínio nas áreas de
ordenamento
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produzem
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planeamento ou de urbanismo ou de base territorial. Esta dualidade entre função
pública e privada, exercida segundo os princípios deontológicos expressos no
estatuto da Associação de Urbanistas Portugueses de que é associado, confere uma
perspetiva integrada facilitadora do encontro das soluções esperadas em cada uma
das partes.

Principais Trabalhos em Urbanismo, Ordenamento do Território e Planeamento
Estratégico em realização
- Processo de elaboração do PDM de Odivelas (atualmente em fase de
apreciação de propostas e concertação na comissão de acompanhamento) coordenação;
- Revisão do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização de Odivelas e
elaboração do Regulamento Municipal de Gestão Territorial de Odivelas;
- Plano de Pormenor da Quinta da Mina (60ha), Azambuja – consultor no projeto
e coordenador na avaliação ambiental estratégica;
- Prosseguimento dos trabalhos de Planeamento Estratégico nas diferentes
apostas/eixos sectoriais definidas na fase anterior das Linhas de Orientação
Estratégica - coordenação;
- Plano Diretor da Paisagem do Concelho de Odivelas – coordenação e coautoria;
- Coordenação geral da equipa de SIG, desenvolvendo ações ou projetos tais
como: produção e análise de informação geográfica, aplicações informáticas de
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apoio a funções ou serviços específicos, recolha e tratamento de dados
estatísticos, soluções de disponibilização de informação geográfica ou
documental a utilizadores técnicos ou público em geral;
- Coordenação do desenvolvimento de bases de cadastro de informação
urbanística e de património imobiliário municipal;
- Desenvolvimento de uma plataforma de disponibilização de estudos e
instrumentos de gestão territoral – proposta e metodologia em conceção;
Principais Trabalhos em Urbanismo, Ordenamento do Território e Planeamento
Estratégico já realizados
- Coordenação do processo de revisão dos limites administrativos no município
de Odivelas. Aprovado e publicado.
- Processo de elaboração da Carta de Reserva Ecológica Nacional em Odivelas
– coordenação. Proposta em aprovação;
- Carta Desportiva do Concelho de Odivelas – coordenação. Apovado;
- Carta Educativa do Concelho de Odivelas – coordenação e coautoria.
Homologado;
- Inventário do Património Arquitetónico e Arqueológico do Concelho de Odivelas
– coordenação. Em aprovação;
- Caraterização Acústica do Concelho │ Classificação Zonal – coordenação. Em
aprovação;
- Diversos estudos prévios de natureza estratégica com vista à elaboração do
PDM – coordenação;
- Diversos estudos territoriais setoriais com vista à elaboração do PDM –
coordenação;
- Estudo e proposta de delimitação das Áreas e Fatores de Risco – coordenação;
- Delimitação da Área Crítica Urbana e elaboração dos termos de referência para
o Concurso Europan 9 para o projeto urbano do sítio do Barruncho.
- Conceção e coordenação de desenvolvimento da Plataforma Colaborativa
electrónica para os trabalhos da Comissão de Acompanhamento do PDM de
Odivelas. Em serviço;
- Plano de Pormenor da Zona de Interface do Senhor Roubado (35ha) –
coordenação e co-autoria, proposta preliminar em 2005;
- Linhas de Orientação Estratégica para o Desenvolvimento do Concelho de
Odivelas – coordenação e co-autoria, 2004. Aprovado;
- Modelo do Sistema de Planeamento Estratégico e de Desenvolvimento
Territorial do Município de Odivelas – autoria.
- Projeto Urbanístico da Qtª da Memória e Envolvente, Odivelas (5,5ha) –
coordenação e coautoria, 2002;
- Projeto Urbano do Centro Administrativo de Odivelas – fase de anteprojeto,
Odivelas (8,5ha) – coordenação e coautoria, 2001;
- Programa Preliminar e Processo de Concurso para o PDM de Odivelas–
coordenação e coautoria, 2001.
- Programa Preliminar e Processo de Concurso para o Plano de Pormenor da
Zona Nascente de Loures – autoria, 2000;
- Programa Preliminar e Processo de Concurso para o Plano de Urbanização de
Stº António dos Cavaleiros (650 ha) – coordenação e coautoria, 2000;
- Projeto de Loteamento e Recuperação do Bairro da Qtª da Nª Sª dos EnfermosAUGI, Sintra– coautoria, 2000;
- Plano de Pormenor dos Pombais-Sul em Odivelas (28ha) – coordenação e
coautoria, 1999;
- Plano de Pormenor da Qtª da Palmeira em Póvoa de Stº Adrião (1,2 ha) –
coordenação e coautoria, 1998;
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- Estudo de Avaliação e Estrutura da Extensão do Metro a Odivelas– autoria,
1998;
- Programa Preliminar para o Plano de Urbanização da Pontinha– coordenação e
coautoria, 1996;
- Programa Preliminar para o Plano de Urbanização de Unhos– coordenação e
coautoria, 1995;
- Plano de Estrutura da Frente Ribeirinha a Norte do Rio Trancão-Loures–
autoria, 1994;
- Proposta de Ordenamento e Circulação do Interface Modal de Transportes da
Pontinha– autoria, 1993;
- Plano de Urbanização de Caneças (Proposta Preliminar) – coordenação e coautoria, 1992;
- Projeto de Loteamento e Urbanização da Rua do Terço em Moura (68 fogos) –
autoria, 1991;
- Plano Geral de Urbanização da Cidade de Moura– coordenação e co-autoria,
1989;
- Plano de Pormenor da Zona Industrial de Moura (22ha) – autoria, 1988;
- Estudo de Loteamento para a Urbanização da Qtª Vivenda Dias no Seixal (85
fogos) – autoria, 1986;
- Estudo urbanístico e volumetria para um grupo de parcelas numa unidade de
ordenamento no Lumiar em Lisboa (5ha) – co-autoria, 1983;
- Conclusão dos Mapas Interativos, promovendo a inclusão de novas
funcionalidade, anteriormente não contempladas;
- Gestão da fase final do processo de elaboração e homologação pelo IGP da
cartografia municipal 10K – coordenação geral;
- Desenvolvimento de plataforma colaborativa digital para os trabalhos da
Comissão de Acompanhamento do processo do PDM de Odivelas.
Trabalhos de investigação publicados/Comunicações
- “Programação do solo ou programação urbanística? Reflexão em torno do
actual excesso de oferta dos produtos urbanísticos face a dinâmicas
socioeconómicas recessivas”, comunicação ao Encontro AdUrbem 2012, A
Programação na Gestão territorial, AdUrbem, Lisboa 2012.
- “O PAPEL DAS REDES DE BASE ECOLÓGICA NA COESÃO TERRITORIAL
EM PORTUGAL”, comunicação ao IX CIER, coautoria, UNL-FCSH, Centro de
Estudos e-Geo, Lisboa 2012.
- “A Importância da Monitorização na Gestão Estratégica do Território”, em
doutoramento na UNL - FCSH, Lisboa 2012.
- “MONITORZAÇÃO DA ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL – Contributos
para a construção de um sistema de indicadores”, em doutoramento na UNL FCSH, Lisboa 2012.
- “A Dimensão Ecológica do Espaço Urbano - Contributos para a definição do
âmbito e alcance estratégicos da estrutura ecológica em espaço urbano”, em
doutoramento na UNL - FCSH, Lisboa 2012.
- “DELIMITAÇÃO DA ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL – Seus objetivos e
metodologia enquanto instrumento de ordenamento e gestão territorial em
contexto urbano”,, em doutoramento na UNL - FCSH, Lisboa 2012
- “Gestão do Risco Geotécnico no âmbito do PDM”, comunicação no Workshop
de divulgação do Projecto GeoSIS_Lx – Modelação e Cartografia Geológica e
Geotécnica Tridimensional em áreas urbanas – Aplicação a Lisboa, FC – UL e
C.M. Lisboa, Lisboa 2011.
- “Planeamento e/ou Gestão do Território”, comunicação no Encontro da
Adurbem “Os 10 Anos do RJUE”, AdUrbem, Lisboa 2009.
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- “O Urbanista na Administração e Instituições Públicas”, comunicação no
Encontro Urbanismo, Administração e Instituições Públicas, Associação dos
Urbanistas Portugueses, Lisboa 2004.
- “Diagnóstico e Estratégia para o Desenvolvimento do Concelho de Odivelas”,
comunicação no seminário “Cidades Possíveis / Cidades Sustentáveis: Janelas
de Futuro no Ordenamento e no Desenvolvimento do Território, Assembleia
Municipal, Odivelas 2004.
- “Política de Solos e Qualidade do Espaço Urbano – suas inter-relações”,
baseado na dissertação de Mestrado em Planeamento Regional e Urbano pela
UTL, Lisboa 2002.
- “Arquitectura e Pré-fabricação”, comunicação ao 1º Congresso de Nacional da
Indústria de Pré-fabricação em Betão, ANIPC, Porto 2000;
- “O Planeamento Municipal e a sua Operatividade”, comunicação ao colóquio da
2ª Habitar Loures – Mostra de Habitação e Urbanismo, Loures 1997.
- “Fachadas Pré-fabricadas” policopiado. Trabalho desenvolvido e 1º premiado
no âmbito da Pós-graduação em Economia e Tecnologia da Construção, IST
1986;
- Consultor em diversos projetos de investigação no âmbito da Universidade
Técnica de Lisboa.
Trabalho associativo em organizações profissionais
- Coordenou a comissão organizadora do VIII Congresso Ibérico de Urbanismo
realizado na Covilhã, em Outubro de 2011;
- Participação em grupos de trabalho de peritos, através de colaboração entre a
Associação dos Urbanistas Portugueses e organismos governamentais, para
produção legislativa de urbanismo
- Em maio 2010, é membro da comissão organizadora das XII Jornadas da
Associação dos Urbanistas Portugueses, realizadas na Póvoa do Varzim;
- Desde 2007 é membro do conselho diretivo da Associação dos Urbanistas
Portugueses, no âmbito da qual tem participado em acções de ponderação e
proposta no âmbito de produção de normas e legislação em matéria de
ordenamento do território e urbanismo;
- De 1997 a 2000, participou no Grupo de Trabalho de Urbanismo da Ordem dos
Arquitetos, destacando-se a atividade como redator do projeto de Manual para
a Encomenda e Prestação de Serviços de Urbanismo.
Docente e formador
- Docente da disciplina de Projeto urbano na Licenciatura de Geografia e
Planeamento Territorial, na FCSH da Universidade Nova de Lisboa, ano letivo
de 2011-12.
- Formador em ações de formação avançada na área do ordenamento do
território, planeamento estratégico, gestão territorial e urbanismo;
- Aulas, por convite, em cursos de licenciatura ou pós-graduação, sobre o
sistema e os instrumentos de gestão territorial (IGT) a apresentações de casos
práticos de processos e metodologias de elaboração de planos ou instrumentos
de ordenamento, de gestão e de desenvolvimento do território.
- Orientador de estágios de licenciatura e de mestrado em geografia e
arquitetura.
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