

FIU – Apresentação e resumo de dois anos de atividade

Nos passados dias 12 a 15 de setembro, realizou-se em Medelin, Colombia, o XV Congresso Ibero-americano de
Urbanismo, onde a AUP esteve representada pelo seu Presidente do Conselho Diretivo, Pedro Guimarães e pelo
associado José Lameiras. No congresso foi apresentado o balanço de dois anos de atividade da federação, o qual
resumimos seguidamente.
A Federação Ibero-americana de Urbanistas (FIU) surge da experiência da Asociación Española de Técnicos
Urbanistas (AETU) e da Associação de Urbanistas Portugueses (AUP) na promoção dos Congressos Iberoamericanos de Urbanismo, desde 1984. A AETU e a AUP, considerando a relevância de uma organização conjunta
com as associações congéneres da América Latina e do Caribe, constituíram formalmente a FIU em Outubro de
2010, por ocasião do XIV Congresso Ibero-americano de Urbanismo, celebrado em Santa Cruz de Tenerife.
O embrião da FIU foram assim os sucessivos Congressos Ibero-americanos de Urbanismo, organizados dos dois
lados do Atlântico, em Sevilla 1984, Tlaxcala 1986, Barcelona 1988, Santiago de Cuba 1990, Valencia 1992,
Montevideo 1994, Pamplona 1996, Porto 1998, Recife 2000, Zaragoza 2002, San Juan de Puerto Rico 2004,
Salamanca 2006, Monterrey 2008 e Santa Cruz de Tenerife 2010. O XV Congresso Ibero-americano de Urbanismo
irá celebrar-se este ano em Medellín (Colômbia), www.xvciu.com.
A FIU agrupa fundamentalmente as associações nacionais de Urbanistas, junto com outras organizações e
profissionais do urbanismo, como sócios individuais. Até ao momento, 10 países estão já representados na FIU
através das suas associações: Bolivia (CAP), Brasil (SBU), Colombia (SCA), Cuba (UNAIIC), España (AETU),
México (FOROPOLIS), Paraguay (REMA), Perú (IUPP), Portugal (AUP) e Venezuela (SVU). Outros 7 países têm
uma comissão para formalizar a sua associação na FIU: Chile, (ACHU), Costa Rica (ACU), El Salvador, Guatemala,
Puerto Rico, Panamá e Uruguay (UUU). A participação dos restantes 4 países, Argentina, Ecuador, Nicaragua e
República Dominicana, é feita através dos seus sócios individuais. A FIU agrupa um total de cerca de 1000
urbanistas, repartidos aproximadamente entre 500 em Espanha e Portugal e o mesmo número na América Latina e
no Caribe. A sua rede de influência estende-se ainda a outros 1000 profissionais.
O principal objectivo da FIU, expresso nos seus estatutos, é o de fomentar a relação entre os Urbanistas Iberoamericanos, em redor dos desígnios fundamentais da sua profissão: o direito à cidade e a uma habitação digna; a
participação democrática; a sustentabilidade ambiental e a diversidade cultural; e a redução da pobreza, da
desigualdade, da exclusão e da segregação espacial. Reconhecendo que grande parte da população da América
Latina vive em bairros informais e precários, a FIU entende que esta realidade constitui-se, desde logo, como um
dos principais objectos de análise e intervenção dos Urbanistas.
Nesse sentido, a promoção da exposição “Con o Sin Techo – mecanismos para a melhoria do habitat na América
Latina” absorveu grande parte do trabalho desenvolvido nos dois primeiros anos de actividade da FIU. Sob o
patrocínio do Ministério do Fomento de Espanha e com o apoio da União Internacional de Arquitectos e dos
Arquitectos Sin Fronteras de Sevilla, a exposição mostra o processo de urbanização da cidade informal na América
Latina, sobre a chamada “Produção Social do Habitat”. Este processo é relativamente inovador, por sustentar-se no
protagonismo dos próprios habitantes dos bairros, na sua capacidade para se organizarem e gerirem a sua
urbanização. As intervenções sobre as favelas do Rio de Janeiro são dos exemplos mais conhecidos.
Esta actividade, que contou com a colaboração de muitas das associações latino-americanas, serviu para o próprio
desenvolvimento da FIU enquanto organização. A exposição é itinerante e depois de Madrid e Xochimilco (México)
está prevista a sua apresentação em Miranda (Venezuela), Salvador de Bahía (Brasil), Medellín (Colômbia), bem
como possivelmente em Portugal, por ocasião das Jornadas de comemoração do 30º aniversário da AUP.
No âmbito dos encontros internacionais, a FIU é uma das entidades organizadoras do XV Congresso Iberoamericano de Urbanismo, a celebrar em Medellín, juntamente com a AETU e a Universidade Pontificia Bolivariana e
o apoio da AUP. No primeiro Congresso Iberoamericano de Solo Urbano, a realizar em Novembro de 2012, em
Buenos Aires (Argentina), a FIU participa no comité científico. Também em Novembro, por ocasião do dia mundial
do Urbanismo, a FIU irá participar na 4ª edição do Word Town Planning Day, liderado pela American Planning
Association (APA), em regime de videoconferência.
Nas relações com outras entidades, a FIU constitui-se em Março de 2011 como membro de pleno direito do “Habitat
Professionals Forum” das Nações Unidas, que é uma plataforma com grande potencialidade de desenvolvimento.
Junto com a ECTP-CEU e a ISOCARP, a FIU esteve presente num seminário para debater a política de habitação e
urbanismo, a convite do Governo de Angola. Nessa reunião abordou-se a possibilidade de desenvolver uma
assessoria para a formação dos urbanistas locais, nos domínios do planeamento, da urbanização e das infraestruturas, sempre numa perspectiva de cooperação Sul-Sul (América Latina-África).
A FIU foi também convidada a participar, como membro associado, nas actividades do Forum Iberoamericano e do
Caribe de Boas Práticas, http://mejorespracticas.org, que se desenvolveu a partir da Conferência Habitat II, das

Nações Unidas, celebrada em Istambul em 1996, tendo nas várias edições premiado intervenções relevantes a nível
local. Esta participação será importante para a preparação da próxima Habitat III, prevista para 2016, mas ainda
com a sede por definir. Finalmente, a FIU celebrou um protocolo com o Departamento de Urbanismo da Universidad
Politécnica de Madrid, para potenciar as possibilidades de colaboração neste Fórum e nos seus respectivos
domínios de interesse.
Rui Florentino (AUP), com base no texto original de Lluís Brau (FIU).

