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NOTA CURRICULAR 
 
Maria de Fátima Guedes de Andrade de Oliveira Bacharel é Licenciada em Arquitectura Paisagista 
(Universidade de Évora, 1987), Mestre em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental 
(Universidade Nova de Lisboa, 1998), é doutoranda em Artes e Técnicas da Paisagem na 
Universidade de Évora. 
 
Detém uma abrangente experiência profissional na área do Ordenamento do Território, tendo 
acompanhado, elaborado e coordenado estudos, planos e programas de âmbito internacional, 
nacional, regional e local, incluindo a preparação dos planos operacionais regionais. 
 
É autora de um vasto conjunto de comunicações e diversas publicações sobre os temas do 
ordenamento do território, com destaque para as dinâmicas territoriais e a valorização da 
paisagem, em numerosas reuniões, seminários, encontros e conferências nacionais e 
internacionais, comissões, fóruns e grupos de trabalho. 
 
Desde Novembro de 2007 exerce o cargo de Directora de Serviços de Ordenamento do Território 
da Comissão de Coordenação da Região do Alentejo (CCDRA) em que, para além das competências 
de regulamentação e fiscalização do uso, ocupação e transformação do território, procurou 
adoptar uma perspectiva activa da estratégia de ordenamento do território, em articulação com as 
componentes social e ambiental e com os sistemas estruturantes de acessibilidades e 
equipamentos. Foi responsável pela definição das bases gerais da política de ordenamento 
regional, participando nos processos de planeamento estratégico de base territorial; execução, 
avaliação e fiscalização, ao nível regional, das políticas de ordenamento do território e respectiva 
articulação intersectorial; elaboração, acompanhamento e avaliação dos Instrumentos de Gestão 
Territorial; membro da equipa técnica da Alteração do Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território; integrando grupos de trabalho interdisciplinares nacionais e 
internacionais. 
 


	NOTA CURRICULAR
	Maria de Fátima Guedes de Andrade de Oliveira Bacharel é Licenciada em Arquitectura Paisagista (Universidade de Évora, 1987), Mestre em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental (Universidade Nova de Lisboa, 1998), é doutoranda em Artes e Técnicas da Paisagem na Universidade de Évora.

