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Atualidades em destaque
► Sobre

as XIV Jornadas da AUP, no Montijo

Realizaram-se, no passado mês de Junho, as XIV Jornadas AUP, contando
com o generoso apoio da Câmara Municipal do Montijo. Constituiu um
momento de interessante reflexão onde foram discutidos assuntos de
atualidade, num período em que decorre uma profunda reforma da política
de ordenamento do território e urbanismo, encontrando-se o projeto de Lei
de Bases da Política de Solos, do Ordenamento do Território e Urbanismo
em apreciação para aprovação pela Assembleia da República. Seguir-se-ão
os diplomas relativos aos regimes jurídicos, designadamente dos
instrumentos de gestão territorial, da urbanização e edificação, da
reabilitação urbana, entre outros. A AUP tem acompanhado o processo e
dará conta das novidades relevantes aos seus membros.
►

Sobre a Cascais-urban 2013

A IX Bienal das Cidades e Urbanistas Europeus, iniciativa promovida pelo
Conselho Europeu de Urbanistas e desta vez realizada em Cascais e
patrocinada pela Edilidade local, merece uma nota de destaque como evento
mais relevante realizado em 2013, a nível nacional, no âmbito do
urbanismo. Foi um evento de sucesso, ao qual a AUP emprestou também o
seu apoio institucional.
►

O Congresso Iberoamericano de Urbanistas, em 2014,
será em Sintra

Conforme já noticiámos decorrerá em Outubro de 2014 o XVI
Congresso Iberoamericano de Urbanismo, organizado pela AUP, e as
respetivas comissões científica e organizadora trabalham já na sua
preparação. A temática está definida e será dedicada ao tema
INTERVIR NO TERRITÓRIO E NA SOCIEDADE – No Litoral, na
Montanha e nos Espaços Rurais, contextos territoriais que, cada vez
mais, são convocados às dinâmicas socioeconómicas, em termos
globais, por isso as comissões organizadoras do congresso entenderam
que é hora de os urbanistas do espaço da iberofonia partilharem uma
ampla reflexão sobre esta matéria.
►

O novo regime jurídico das autarquias locais

No passado dia 30 de Setembro de 2013, entrou em vigor a Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro ("Lei n.º 75/2013"), que estabelece o
regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades
intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de
competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades
intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo
autárquico. Ler mais

Destaques

Editorial
► A Direção da AUP continua fortemente
empenhada no cumprimento dos seus objectivos
programáticos, nomeadamente da constituição
da Ordem dos Urbanistas Portugueses e da
organização de atividades de apoio à formação e
ao esclarecimento dos seus associados, e dos
urbanistas em geral. Mas antes de mais, neste
primeiro número saído após o falecimento do
nosso sócio número um não poderia deixar de
referir essa grande falta. Este mandato está a ser
profundamente cáustico com a perda primeiro
do nosso vice-presidente Arq. Vasco Massapina
e depois do Prof. Costa Lobo. Ler mais

Pedro Guimarães (Pres. Conselho Diretivo
AUP)

Opiniao
► Manuel da Costa Lobo era o Professor, o
Mestre de muitas gerações de alunos e de muitos urbanistas e um dos membros fundadores da
AUP.

Professor Costa Lobo era e É sinónimo de
sabedoria, de partilha, de transmissão de conhecimento, de trabalho, de busca de novas soluções e de consensos, de mediação, de boa
disposição, de memórias, de preocupação pelo
próximo, de procura pelo bem-estar de todos.
Ler mais

Entrevista
► No momento de viragem de mandatos
autárquicos e em que se anunciam importantes
reformas na administração e gestão do território, entrevistámos o Prof. Fernando Nunes
da Silva, membro fundador da AUP numa altura em que finda uma experiência como Vereador da Câmara Municipal de Lisboa que
recentemente aprovou a revisão do PDM e está
a implementar um novo modelo de gestão urbana da cidade. Ler mais

Links de Interesse
ISOCARP International Society of City and
Regional Planners
AETU Asociacion Española de Técnicos Urbanistas

IX Congresso da Geografia Portuguesa
28 a 30 de Novembro, Évora.
Visitar o site da AUP: www.aup.org.pt

