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Atualidades em Destaque
 Assembleia Geral da AUP
Realizaram-se, no passado dia 30 de abril, duas assembleias gerais da AUP. Uma foi
destinada à discussão e aprovação dos documentos provisionais, Relatório e Contas de
2013 e o Plano de atividades e Orçamento para 2014. A outra foi dedicada a Outros
assuntos, dos quais destacamos a criação da Ordem dos Urbanistas e os possíveis
caminhos para alcançar esse objetivo. Foi nesse âmbito que prevaleceu a discussão sobre
a eventual fusão entre a AUP a APPLA e a APROURB. As actas serão divulgadas, em
breve, pelos membros mas podemos adiantar que os elementos do Conselho Diretivo
saíram encorajados para dar seguimento a esse processo mas com o compromisso de que
o mesmo nunca perderá de vista a criação da Ordem e a visão do Urbanismo e da
profissão de Urbanista que sempre foi prosseguida pela AUP.
 Sobre o XIV Congresso Iberoamericano de Urbanistas, em 2014, em Sintra
Conforme já divulgado, decorrerá em Outubro de 2014 o XVI Congresso Iberoamericano
de Urbanismo, organizado pela AUP, tendo sido abertas as inscrições e efetuada a
chamada de resumos com propostas de comunicação ao congresso. Os motivos para a
participação não poderiam ser melhores, a atualidade e pertinência dos temas em debate,
o interesse paisagístico e cultural da localização e, ainda, o facto de se realizar no nosso
país, coisa que só tinha acontecido uma vez, em 1998. Toda a informação está no sítio
proprio para o efeito. www.ciu2014.pt
 Publicação da LBSOTU
Acabou de ser publicada a Lei de Bases do Solo, Ordenamento do Território e Urbanismo
(LBSOTU), finalmente. Ler mais sobre este assunto nos espaços de Editorial e de Opinião.
Ver diploma em: https://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/10400/0298803003.pdf

 Outros diplomas em preparação, com interesse para os urbanistas
Estão em curso os processos legislativos de diversos regimes jurídicos de interesse para o
urbanismo e para os urbanistas, designadamente a alteração ao Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial, ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e ao
Decreto-lei n.º 193/95 de 28 de Julho que estabelece o regime da jurídico da produção de
cartografia, incluindo a que integra os PMOT bem como o projeto do Decreto-lei n.º
160/2014 que procede à criação do sistema nacional de informação do cadastro predial,
entre outros. Constata-se que, contrariamente ao que aconteceu com a nova LBSOTU,
não tem sido promovido o debate aberto com as organizações profissionais interessadas,
AUP incluída, apesar destes diplomas terem incidência direta na atividade profissional dos
urbanistas e de outros profissionais ligados ao urbanismo e ao desenvolvimento urbano.

Próximos Eventos mais relevantes
 PLURIS 2014 – 8º Congresso Luso-Brasileiro
24 a 26 de Outubro, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
http://pluris2014.fa.ulisboa.pt/congresso_apresentacao.html

 XVI CONGRESSO IBEROAMERICANO DE URBANISTAS –
Sociedade e Território, novos desafios
1 a 4 de Outubro, Centro Cultural Olga Cadaval, Sintra. www.ciu2014.com

 XIV Colóquio Ibérico de Geografia – “Jangada de Pedra”
Geografias Ibero-Afro-Americanas
11 a 14 de Novembro de 2014, Univ. Minho, Guimarães. http://xivcig.weebly.com

 URBAN FUTURES – Squaring Circles: Europe, China and the World in
2050

10-11 de Outubro, Instituto de ciências Sociais, Lisboa. http://www.ufsc2050.ics.ul.pt

Visitar o site da AUP: www.aup.org.pt

Editorial
 Portugal e o Mundo estão a atravessar uma
época de alterações profundas, em que tudo se
reequaciona na busca dum futuro melhor e
sustentável. No Urbanismo também! A prática das
últimas décadas é agora repensada. Compete a
nós urbanistas participar na sua discussão e na
constituição de melhores bases para uma prática
mais ordenada, mais responsável e mais
participada por todos. É esse um dos papéis que
a AUP tem que prosseguir para uma discussão
técnica alargada que terá que ser orientada por
leis que deverão ser menos regulamentadoras,
num quadro legal mais conexo e conciso, e mais
orientadas para a responsabilização dos vários
agentes que intervêm na transformação do
território. Ler mais
Pedro Guimarães (Pres. Conselho Diretivo AUP)

Opinião
 Constata-se que a política e a prática do
Ordenamento do Território está a atravessar um
momento que exige a atenção e a intervenção dos
urbanistas. Então convidámos destacados
membros da AUP com percursos nos meios,
académico, profissional e intensa colaboração
com
a
administração
pública
local,
designadamente Jorge Carvalho (JC), professor
doutor, docente na Universidade de Aveiro e José
António Lameiras (JAL), especialista e consultor
em planeamento territorial e urbano, a
expressarem a sua opinião sobre duas questões.
Ler mais

Entrevista
 O ordenamento e a gestão territorial faz-se,
fundamentalmente, através do urbanismo
municipal. Desta vez convidámos, para a
entrevista da nossa Newsletter, a Arquiteta
Manuela Juncal, associada da AUP e urbanista
com longa e rica experiência como técnica e
dirigente municipal de serviços de ordenamento
de território e urbanismo, agora exercendo o
cargo de Diretora-geral dos serviços de urbanismo
e reabilitação urbana da Gaiurb, empresa
municipal da Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia à qual cabe a gestão do território e do
parque habitacional daquele concelho. Ler mais

Links de Interesse
Ver em: www.aup.org.pt

