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NOTA DE IMPRENSA 

Paula Teles participa no Greenfest Valongo 2022 

 

Porto, 05 de julho de 2022 

 

No dia 1 de julho de 2022, a engenheira Paula Teles esteve presente como moderadora e 

oradora no evento Greenfest, um dos maiores eventos de sustentabilidade em Portugal, 

realizado em Valongo, que este ano teve como tema “Economia Circular Regenerativa e as 

“Nature-Based Solutions””. 
 

O Greenfest decorreu nos dias 1 e 2 de julho no Fórum Cultural de Ermesinde em formato 

híbrido, presencial e online, e contou com várias sessões diversificadas realizadas por 

especialistas de renome nacional e internacional. Para além das palestras o evento contou 

ainda com workshops, oficinas criativas, showcookings, um eco-market e várias sessões de 

wellness sendo, portanto, um evento multifacetado de grande dimensão abrangendo 

variadíssimos públicos.  
 

A Engª Paula Teles, CEO da MPT, participou como moderadora no painel “A importância da 

cocriação de espaços públicos” que decorreu às 17h00 tendo como oradores o Dr.º José Carlos 

Mota, a Arq.ª Teresa Corujo, o Arq.º José Ferreira e o Arq.º José Miguel Lameiras. O objetivo 

deste painel foi demostrar a importância da cocriação e do envolvimento dos cidadãos no 

planeamento dos espaços públicos, especificamente o desenvolvimento de espaços públicos 

com vista ao incremento da biodiversidade nas cidades. 
 

De seguida, às 18h30, a CEO da MPT apresentou a “Carta das Patologias e Mazelas Urbanas”, 

projeto desenvolvido no seu escritório de planeamento e mobilidade urbana. Este foi um 

projeto encomendado pelo Município de Valongo à MPT em 2018, que assentou em duas 

fases, sob cinco aglomerados urbanos Ermesinde, Alfena, Sobrado, Valongo e Campo. A 

primeira fase teve como finalidade identificar as principais patologias do espaço público 

urbano e numa segunda fase a consequente definição de estratégias e linhas orientadoras 

segundo os princípios da Acupuntura Urbana para a promoção e contribuição de uma melhoria 

na qualidade do ambiente urbano e na qualidade de vida dos cidadãos.  
 

Nesta palestra de, sensivelmente, 1 hora, foram abordadas as novas realidades urbanas, os 

novos problemas do planeta, as novas tendências sociais e as boas práticas de desenho urbano 

e mobilidade, centrando-se no final, na Carta das Patologias e Mazelas Urbanas de Valongo, 

desde a sua génese até à sua atual implementação. 
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