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QUESTÕES URBANAS NO CONSELHO DOS ARQUITECTOS DA EUROPA 

No passado dia 4 de Abril, na sede do Conselho dos Arquitectos da Europa (CAE), 
em Bruxelas, reuniu-se o Grupo de Trabalho das Questões Urbanas. A reunião 
contou com representantes das organizações profissionais dos arquitectos da 
Áustria, da Bélgica, da Dinamarca, da Espanha, da França, da Grécia, da Irlanda e 
de Portugal. Da ordem de trabalhos destacam-se os seguintes pontos: 

1. Plataforma Tecnológica Europeia para a Construção (PTEC): apresentação do 
relatório de Adrian Joyce, «Challenges and Draft Strategic Agenda on Urban 
Issues». 

2. Intergrupo «Urban-Logement»: contributos dos membros do Grupo de Trabalho, 
incluindo a análise das conclusões da Presidência Holandesa da União Europeia. 

3. Debate, no âmbito do CAE, da política a adoptar em matéria de legislação 
urbanística e, em particular, de planeamento de pormenor. 

 

Conselho dos Arquitectos da Europa (CAE) = Architects’ Council of Europe (ACE) 
Presidente: Marie-Hélène Lucas (Luxemburgo) 
Secretário Geral: Alain Sagne 
Grupo de Trabalho para as Questões Urbanas = Task Force for Urban Issues (TFUI) 
Presidente: António Borghi (Itália) 
http://www.ace-cae.org/ 

 

Plataforma Tecnológica Europeia para a Construção 
A PTEC foi estabelecida em Maastricht, no mês de Outubro de 2004, e hoje agrupa 
centenas de entidades ligadas ao mundo da construção, irmanadas pela vontade de 
influenciar as políticas da União Europeia com repercussão neste sector da 
economia. Na prática, isso significa influenciar a escolha dos temas dos programas 
de investigação suportados pela União, bem como os recursos que para eles são 
canalizados. 
A importância atribuível a esta plataforma institucional pode ser medida pela rapidez 
com que diversos Estados membros da União criaram as suas próprias plataformas 
nacionais, como foi o caso da Polónia, da Espanha, da Holanda e da França, aos 
quais se deverão seguir a Suécia, a Grécia e outros. 

A PTEC organiza-se com base em pontos focais (Cidades e Edifícios, Redes de 
Serviços e Infra-estruturas, Construções Subterrâneas, Património Cultural) e está 
empenhada na definição de uma Visão 2030, que servirá de base ao 
estabelecimento de um Programa Estratégico de Investigação, a pôr em prática no 
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âmbito do 7.º Programa-Quadro de Investigação da União Europeia, para os anos de 
2007 a 2003, através de parcerias público-privadas. 

Neste momento, o CAE participa activamente no ponto focal «Cidades e Edifícios», 
sendo representado pelo perito Adrian Joyce, responsável pela condução do grupo 
de trabalho dedicado às questões urbanas. Na reunião de Bruxelas aqui relatada, 
este perito apresentou o documento «Challenges and Draft Strategic Agenda on 
Urban Issues» (= Desafios e esboço de programa estratégico em matéria de 
questões urbanas). 

Finalmente, registe-se que a presença de Portugal na PTEC parece ser muito 
discreta. Pelo menos, não encontrámos na NET uma página em português 
respeitante a esta plataforma. 

Plataforma Europeia para a Tecnologia da Construção = European Construction 
Technology Platform 
Presidente: Jésus Rodríguez (Dragados, Espanha) 
também presidente da ENCORD, Rede Europeia das Empresas de Construção 
para a Investigação e o Desenvolvimento = European Network of Construction 
Companies for Research and Development 
Ponto Focal - Cidades e Edifícios = Cities and Buildings Focus Area 
Lider: Juan Manuel Mieres (NECSO, Espanha) 
http://www.ectp.org/ 

 

Intergrupo «Urban-Logement» 
Em Fevereiro do corrente ano, 34 deputados do Parlamento Europeu constituíram 
um intergrupo para as políticas urbanas, designado «Urba-Logement». Os 
intergrupos são plataformas informais que facilitam o trabalho conjunto de deputados 
que, embora de diferentes cores políticas, são movidos por preocupações comuns. 
Na reunião de Bruxelas foram comentados os contributos do CAE, quer para a 
criação do referido intergrupo, quer para formulação dos seus documentos de 
trabalho, com especial destaque para as conclusões da Presidência Holandesa da 
União Europeia, em matéria de políticas urbanas. 

Reunião constitutiva do intergrupo «Urban-Logement» 
Estrasburgo, 24 de Fevereiro de 2005 
Sítio da IUT, International Union of Tenants 
http://www.iut.nu/EU/Intergr_Minutes_french_050224.doc] 
 
«European Parliament creates an urban policy intergroup» 
Notícia publicada na URBACT Newsletter n.º 10, Abril 2005 

http://www.urbact.org/upload/mod/mod_news_5/pj/URBACT_Newsletter_10_Avr05.p
df 
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Ministerial Meeting Urban Policy 
«Cities Empower Europe» 
Conclusions Dutch Presidency, 2004 
Ministry of the Interior and Kingdom 
http://www.minbzk.nl/contents/pages/522/conclusions.pdf 
 
Planeamento de pormenor na Europa 
No final da reunião, o Secretário Geral do CAE, Alain Sagne, relatou a sua 
participação no seminário sobre a política de arquitectura na Estónia, realizado em 
Tallin no passado mês de Fevereiro. 
Organizada pelo Ministério da Cultura da Estónia e contando com a empenhada 
colaboração dos Países Baixos, esta iniciativa constituiu uma oportunidade para 
expor a incapacidade do sistema de planeamento estoniano em ordenar a 
transformação caótica das periferias urbanas, aspecto abordado na parte final do 
artigo «Projectos de loteamento ou planos de pormenor», publicado na edição de 
Maio deste boletim. 

As dificuldades experimentadas pela Estónia no controlo do desenvolvimento urbano 
levaram Alain Sagne a propor um debate, no seio do Conselho, sobre «ACE policy 
on planning law – in particular, detailed planning» (= Política do CAE em matéria de 
legislação urbanística e, em particular, de planeamento de pormenor). 

Portugal foi convidado a liderar esta linha de actuação, de acordo com mandato 
confirmado na Assembleia Geral, realizada em Bruxelas nos dias 22 e 23 de Abril. 

Fernando Gonçalves 


