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Destaques
A Associação dos Urbanistas Portugueses
completou 30 anos de existência

Editorial
Na altura em que sai o número 2 da Newsletter a
AUP comemora 30 anos de existência. Anos duma
intensa atividade da SPU/AUP em prol da afirmação
crescente duma correta prática urbanística e da defesa dos profissionais que nesta área do saber desenvolvem a sua atividade.
Aquando da sua constituição em Coimbra, a 31 de
Janeiro de 1983, eramos ainda poucos. Poucos que
se uniram em volta de alguém cuja personalidade
marcou muitos de nós, pelo conhecimento que detém do urbanismo e pela forma séria, simples e cordial com que sempre se relaciona com os demais.
Manuel Leal da Costa Lobo foi e é o nosso sócio nº1,
continuando a ensinar, a motivar e a aconselhar
todos.

A Associação dos Urbanistas Portugueses completou 30 anos no passado dia 31 de janeiro. Para comemorar a efeméride realizou-se em Coimbra, no dia 1 de fevereiro, um encontro que se traduziu numa conferência e num jantar de confraternização entre associados e outros convidados. A conferência decorreu na Casa da Escrita, espaço cultural situado
no centro histórico da cidade, gentilmente cedido pela Câmara Municipal
e contando com a presença do Presidente da Câmara. A conferência foi
subordinada ao tema “A Simplificação Jurídica e a Desburocratização
Tecnico-administrativa“, tendo sido bastante participada e, podemos
afirmar, os oradores e todos os participantes proporcionaram um debate
rico e pleno de oportunidade e substância.

As próximas XIV Jornadas da AUP
Estão em preparação e já em fase de divulgação as XIV Jornadas da
AUP que se irão realizar na cidade do Montijo, com o generoso apoio da
Câmara Municipal. Pese embora a difícil conjuntura, encontrámos naquela autarquia, na pessoa da sua Presidente, a Srª Drª Maria Amélia
Antunes, uma generosa parceria, com uma plena disponibilidade de
recursos que irão permitir, seguramente, um evento de sucesso. A temática escolhida, subordinada ao título “O Urbanismo e as Novas Territorialidades”, pretende promover uma reflexão e discussão a propósito
das problemáticas urbanas numa conjuntura que coloca novos e relevantes desafios. Pretende a direção da AUP e as comissões organizadora e científica do evento, que se consiga produzir trabalho, quiçá científico, que nos consiga trazer um contributo substantivo para reduzir as
incertezas que hoje se colocam aos urbanistas e à comunidade em geral, no que diz respeito às cidades e ao desenvolvimento urbano no futuro próximo .

Conforme referi, a SPU – Sociedade dos Urbanistas
Portugueses, que mais tarde veio a designar-se
AUP, foi constituída em Coimbra, numa cerimónia
apadrinhada pela Câmara Municipal onde se realizou
o ato de constituição. Onde também agora decorreu
a conferência sobre “Simplificação jurídica / Desburocratização Técnico-Administrativa” com que quisemos comemorar os 30 anos de vida.
Outorgaram a constituição da SPU/AUP 13 elementos – dos quais já infelizmente 3 desapareceram.
Foram eles: Manuel da Costa Lobo, António Barbosa
de Abreu, Duarte Castel Branco, Luís Vassalo Rosa,
Carlos Carvalho Dias, António Barata Feyo, Adriano
Callé Lucas, Lusitano dos Santos, Margarida Coelho,
Artur Pinto da Rocha, Lúcio Miranda, Fernão Simões
de Carvalho. Outros 13 que não estiveram presentes
na constituição têm igualmente o estatuto de fundadores - Nuno Portas, Margarida Sousa Lobo, João
Teixeira, Pedro Guimarães, Paulo Correia, Manuel
Salgado, Sérgio Infante, Nuno Guedes de Oliveira,
Jorge Carvalho, Leopoldo de Almeida, José Silva
Pereira, Pedro George e Fernando Nunes da Silva.
Hoje somos mais de duzentos! E podemo-nos orgulhar duma vasta história em que contribuímos para a
um melhor urbanismo, colaborando com a Administração Pública na legislação e promovendo encontros profissionais de que as já celebres jornadas são
o melhor exemplo.
A SPU/AUP foi responsável também por inúmeros
cursos de formação e atualização profissional que
decorreram essencialmente nos finais dos anos 80.
(Ler mais)
Pedro Guimarães, Presidente do Conselho Directivo

Alteração do Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação (RJUE) em Alteração
No passado mês de novembro, a direção da AUP recebeu a solicitação de contributos para a alteração do RJUE mas, o tempo dado para a resposta não permitiu que se promovesse um debate alargado a todos os membros. Assim, o
contributo possível, que foi dado na expetativa de posterior oportunidade de
discussão mais alargada em fase mais adiantada do processo, cingiu-se à referenciação de um conjunto de princípios com os quais se pretende ver reforçada
a necessária articulação entre o RJUE e o RJIGT (ler mais)

As recentes alterações ao do regime jurídico da
REN vs Plano Setorial de Prevenção e Redução de
Riscos Naturais e Tecnológicos
Em 2 de novembro passado foi publicado o DL nº 239/2012, o qual veio reformular algumas normas procedimentais que, genericamente, visam salvaguardar, da sujeição a estas novas normas, os processos de delimitação da REN
que estivessem em curso adiantado, à data de entrada em vigor das mesmas.
Mas, entretanto, logo outros se anteciparam ou se seguiram.
Logo de seguida, em 20 de dezembro passado, foi publicada a Portaria nº
419/2012, a qual veio reformular as disposições sobre as condições e requisitos
de usos e ações nas áreas sob regime da REN, de cuja análise se pode concluir, genericamente, que passa a haver uma maior flexibilidade na utilização
dos espaços afetos à REN e uma maior agilidade nos procedimentos administrativos para a sua aprovação.
Entretanto já tinham sido publicadas em 3 de outubro, as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional para a delimitação das áreas integradas na
Reserva Ecológica Nacional a nível municipal, através da Resolução de Conselho de Ministros nº 81/2012.(ler mais)

Opinião
O URBANISTA VASCO MASSAPINA

Vasco Massapina era um colega, amigo, e consciente dos seus deveres na AUP. Isto sem nunca por em
causa a sua formação e trabalho profissional de
arquitetura. Sabia assumir as suas funções, num
lado e noutro.
Vasco Massapina, portanto arquiteto e urbanista,
assim considerado e respeitado pelos seus pares,
para além da atividade profissional, também foi vogal
do Conselho Superior de Obras Públicas e lecionou
na Faculdade de Arquitetura da U.T.L.
Como urbanista era membro da AUP e foi eleito para
a Direção, onde se distinguia pela sua dedicação e
pela sensatez das suas opiniões.
A sua falta vai ser bem sentida na AUP, pela perda
de um amigo, mas também pelo vazio que deixa nos
órgãos dirigentes da Associação onde colaborou em
muitas tarefas da maior importância.
Sem alardes, cumpriu a sua missão neste Mundo,
deixou a sua memória para que continue a ser lembrado e agora resta-nos recordá-lo e dizer: OBRIGADO, não vamos esquecê-lo, a sua marca está e estará em muitos dos textos e iniciativas da AUP.
Prof. Doutor Manuel da Costa Lobo)

Próximos eventos
>> “Planeamento e Execução Urbanística”

Entrevista
Arquiteto Vassalo Rosa

>> Colóquios - “Olhares sobre o Território”
>> 9ª Urbaverde

Links de interesse
AUP Associação dos Urbanistas Portugueses
ISOCARP International Society of City and Regional Planners
AETU Asociacion Española de Técnicos Urbanistas
FIU Federação IberoAmericana de Urbanistas
CEU Conselho Europeu de Urbanistas

AUP - Associação dos Urbanistas Portugueses
IST - DECivil, piso 3, sala 3.05.1 Avenida Rovisco Pais 1049-001 LISBOA
Tel:+351 218 418 028
Telm:+351 96 475 08 56
a.urbanistas@gmail.pt
http://www.aup.org.pt

O Arqtº Luís Vassalo Rosa (LVR) é um dos mais
destacados membros da AUP, atualmente exercendo as funções de Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, mas exerce também as funções de Provedor
da Arquitetura por designação da Ordem dos Arquitetos desde 21 de Dezembro de 2011. Convidámo-lo
para uma conversa para nos falar sobre essa sua
missão, (Ler mais)

