Newsletter AUP março 2015
Atualidades em Destaque

Editorial

 Transição de mandatos dos órgãos sociais da AUP
Na Assembleia Geral de novembro passado foram eleitos os membros que integrarão os
órgãos sociais da AUP para o próximo triénio, dos quais destacamos os nomes de Paulo
Correia como Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o de Luís Pedro Cerqueira como
Presidente do Conselho Diretivo. Na composição da lista transparece um misto de
continuidade e renovação, para além de um esforço de paridade de género. É já no dia 27
de março que decorrerá a Assembleia Geral onde tomarão posse os novos membros dos
órgãos sociais. Façamos votos para que consigam um mandato dinâmico e de sucesso, no
qual se preveem desafios complexos como sejam a criação de uma associação de
urbanistas, única em Portugal, percurso para a almejada Ordem dos Urbanistas. Cessa
funções a equipa liderada por Luís Vassalo Rosa, Presidente da Mesa da Assembleia
Geral e Pedro Guimarães, como Presidente do Conselho Diretivo. No final destes dois
mandatos e de seis anos de trabalho associativo o Presidente-cessante do Conselho
Diretivo faz o balanço no espaço de entrevista.

 Esta é a última edição da Newsletter AUP
produzida no mandato da direção que finda. Por
essa razão, decidimos convidar o nosso Colega
Presidente, que habitualmente escreve neste
Editorial, a ocupar o espaço de Entrevista para
lhe solicitarmos algumas breves reflexões sobre
algumas questões de interesse para a AUP e
para os Urbanistas. Neste número, assinalamos o
processo em curso para a criação da nova
associação portuguesa de urbanistas e o mais
destacado evento promovido neste mandato, o
XVI Congresso Iberoamericano de Urbanismo,
realizado em Sintra. Finalmente, em época de
"proliferação" legislativa nas áreas do ambiente e
ordenamento do território, e enquanto se aguarda
a publicação do novo RJIGT, referem-se alguns
diplomas com interesse para os urbanistas,
publicados e a publicar. Terminamos, deixando
votos de sucesso no trabalho da nova equipa
diretiva da AUP e que a Newsletter AUP veja
reforçadas a sua dinâmica e qualidade, enquanto
veículo de informação e comunicação no seio dos
membros da AUP, ou talvez não só.

 Criação da Associação Portuguesa de Urbanistas, única em Portugal
Em Assembleia Geral de 9 de fevereiro foi aprovada a moção para a constituição de uma
só associação, fundindo a AUP, a APPLA e a APROURB, a qual passará a ser a
representante única dos urbanistas em Portugal. Este foi o caminho seguido para mais
depressa podermos atingir o objetivo da criação da Ordem dos Urbanistas.
 O XVI Congresso Iberoamericano de Urbanismo, em 2014, em Sintra
Recordamos o XVI Congresso Iberoamericano de Urbanismo que decorreu em Sintra, em
outubro passado que, apesar de não ter tido a afluência desejada, veio a revelar uma
reconhecida qualidade nas intervenções apresentadas. Informamos que estão a decorrer
contactos com a Câmara Municipal de Sintra com vista à publicação da “Carta de Sintra”
na qual serão divulgadas as principais conclusões do congresso.
 O novo regime jurídico da urbanização e edificação
Recordamos, também, que entrou em vigor a revisão do regime jurídico de urbanização e
de edificação (Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro), na versão resultante do
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro), que tem consequências importantes na
forma de controlo prévio de operações urbanísticas.


Demais produção legislativa
 Ler mais

Luís Grave (Vice-Pres. Conselho Diretivo AUP)

Entrevista
 A AUP está em fase de transição de
mandato dos seus órgãos sociais. Para além
disso, como tem sido dado a conhecer aos
membros da AUP, decorre um processo de fusão
entre associações para a constituição de uma só
associação de urbanistas em Portugal, como
caminho mais rápido para a Ordem dos
Urbanistas.



Housing and Cities in a time of change: are we focusing on People?
28 junho a 1 julho, European Network for Housing Research, Lisboa.
http://www.enhr2015.com

Neste contexto a orientação editorial da newsletter
da AUP entendeu oportuno efetuar, através do
presente número, uma breve entrevista ao
Presidente cessante na qual é feito um balanço do
mandato, bem como é transmitido aos associados
o testemunho das suas expetativas no futuro dos
urbanistas e do urbanismo em Portugal e,
obviamente da AUP.



PNUM WORKSHOP 2015 - Diferentes abordagens no estudo da forma urbana
30 junho a 4 de julho, Faculdade de engenharia da Universidade do Porto, Porto.
http://pnum.fe.up.pt/pt/

Assim, registamos de seguida o resultado das
questões que colocámos ao nosso estimado
Presidente-cessante, Arqtº Pedro Guimarães
(PG). Ler mais



X Congresso de Geografia Portuguesa – Os valores da Geografia
9 a 12 de setembro, Associação Portuguesa de Geógrafos e Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, Lisboa. http://cgp2015.weebly.com
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