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Breve apresentação do Programa URB-AL

Objectivo:
Desenvolver uma parceria directa e duradoura entre os participantes locais, europeus
e latino-americanos.

Actividades:
• Oito redes temáticas de interesse mútuo que constituem quadros de cooperação
permanentes e que conduzem a diversos projectos comuns co-financiados pela
Comissão Europeia.
• Dois encontros bienais, de carácter político e técnico, entre presidentes da câmara
e representantes das cidades da Europa e da América Latina.

Participantes:
Cidades, aglomerados e regiões dos países da União Europeia e da América Latina.

Redes temáticas do Programa URB-AL
Ø Rede n° 1

Droga e cidade

Ø Rede n° 2

Conservação dos contextos históricos urbanos

Ø Rede n° 3

A democracia na cidade

Ø Rede n° 4

A cidade como promotor do desenvolvimento económico

Ø Rede n° 5

Políticas sociais urbanas

Ø Rede n° 6

Meio Ambiente urbano

Ø Rede n° 7

Gestão e controlo da urbanização

Ø Rede n° 8

Controlo da mobilidade urbana
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Lançamento da rede n° 3
"A democracia na cidade",
coordenada pelo Município de Issy-les-Moulineaux (França)
O seminário de lançamento das actividades da rede n°3 "A democracia na cidade"
decorreu em Issy-les-Moulineaux em 18 e 19 de Fevereiro de 1999 e reuniu 150
participantes europeus e latino-americanos.
A inauguração coube ao Sr. Santini, presidente da Câmara de Issy-les-Moulineaux,
Sr. Silva, Presidente da Câmara de San Salvador e Francisco da Câmara Gomes,
Director América Latina da DG1B, da Comissão Europeia.
Seguidamente os peritos incumbidos da elaboração do documento de base "A
democracia na cidade" apresentaram o respectivo relatório e principais elementos de
análise. Seguiu-se-lhe a apresentação pormenorizada do programa URB-AL.
Durante as sessões plenárias, foram propostas aos participantes duas
conferências-debate orientadas por personalidades francesas e latino-americanas de
relevo. Animada conjuntamente por André Santini, Jacques Attali e Dominique
Wolton, em ligação directa com a Universidade de Marne-la-Vallée, o primeiro fórum
abordou o tema da "Posição e função das tecnologias da informação e da
comunicação na democracia local". O segundo fórum abordou o tema da
"Democracia local enquanto processo de reforço da democracia global" e foi animado
por André Santini, Michel Rocard, Michel Charzat e Rigoberto Quemé.
As sessões foram completadas por seis grupos de debate temáticos "As relações
entre os cidadãos e o poder local: modalidades de institucionalização", "espaços de
democracia local no contexto de descentralização", "os excluídos da democracia
local", "violência urbana, segurança cidadã e cultura da paz", "educação para a
cidadania, cultura cívica e participação dos jovens na democracia local", " formação e
qualificação nos municípios".
O trabalho de grupo permite aos representantes das autarquias locais abordar, num
círculo mais restrito, os aspectos específicos do tema central que se lhes afigurem
mais importantes em função das respectivas especificidades Permite igualmente
identificar, a partir de um intercâmbio de experiências dos participantes, os eixos e os
eventuais parceiros em projectos comuns.
Após a realização do seminário, os membros da rede dispõem de cinco meses para
elaborarem as respectivas propostas de projectos comuns, que deverão ser enviadas
ao coordenador antes de 31 de Julho de 1999. Por sua parte, o coordenador enviará
o conjunto de projectos à Comissão, tendo em vista obter o seu eventual
co-financiamento.
A Câmara Municipal de Issy-les-Moulineaux está à disposição dos membros da rede
para ajudar a redigir e a apresentar as respectivas propostas de projectos.

Reunião do Comité Técnico de Alto Nível - Janeiro de 1999
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O Comité Técnico de Alto Nível (CTAN) reuniu em Bruxelas de 18 a 22 de Janeiro de
1999.
A ordem do dia da reunião incluía os seguintes pontos principais:
à O exame das candidaturas para a selecção final dos coordenadores das redes
nº 6 "Meio Ambiente Urbano" nº 7 "Gestão e controlo da urbanização" e nº 8
"Controlo da mobilidade Urbana".
à O exame das propostas de projectos comuns da rede nº 2 "Conservação dos
contextos históricos urbanos", coordenada pela Província de Vicenza.
O CTAN redigiu recomendações destinadas à Comissão para que esta possa tomar
as decisões finais.

Os projectos comuns da rede nº 2
"Conservação dos contextos históricos urbanos"

Na sequência da avaliação das seis propostas de projectos comuns da rede n° 2,
apresentados pela Província de Vicenza, a Comissão Europeia seleccionou para
co-financiamento quatro projectos que são resumidos a seguir.

Designação

“Manual para a gestão municipal do impacto do turismo
nos centros históricos”

Objectivo

Promover mecanismos municipais de controlo do turismo,
que permitam conciliar o desenvolvimento económico
sustentável e a protecção do património.

Entidade
coordenadora

Ayuntamiento de Arucas - Gran Canaria - España

Número de membros

15
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Designação

“ArchadiAE”

Objectivo

Reabilitação integral e recuperação ambiental de
alojamento nos contextos históricos.
Investigação e aplicação de técnicas de intervenção e de
materiais tradicionais no âmbito de escolas-oficinas.

Entidade
coordenadora

Ayuntamiento de Coria - España

Número de membros

9

Designação

“Conservação da arquitectura ligada à cultura de
oliveiras”

Objectivo

Reabilitação e conservação de obras ligadas ao meio rural
de diversas regiões da União Europeia e da América latina.
Integração completa e harmoniosa do modo de vida dos
habitantes e dos valores culturais neste contexto.

Entidade
coordenadora

Diputación Provincial de Jaen - España

Número de membros

11

Designação

“Contextos históricos urbanos, território e emprego”

Objectivo

Analisar as experiências locais de conservação do
património e os modelos de promoção económica ligados à
reabilitação de contextos históricos urbanos. Formação de
responsáveis locais. Concepção de estratégias de
formação profissional.

Entidade
coordenadora

Ayuntamiento de Vilafranca de Penedés - España

Número de membros

8

5 AL (1 VEN, 4 COL)
4 UE (1 E, 1 I, 2 P)

4 AL (1 ARG, 1 PER, 1 CHI, 1 MEX)
7 UE (1 E, 2 GR, 3 I, 1 P)

5 AL (2 ARG, 3 BRA)
3 UE (1 E, 1 I, 1 P)
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Actividades do programa - Informações diversas
q

A reunião anual da rede nº 1 " Droga e cidade" decorreu em Santiago do Chile em
18 e 19 de Março de 1999.

q

A reunião anual da rede nº 2 "Conservação de contextos históricos urbanos" está
prevista para Vicenza em 25 e 26 de Junho de 1999.

q

A reunião preparatória do seminário de lançamento da rede nº 4 " A cidade
promotora de desenvolvimento económico" coordenada pelo Ayuntamiento de
Madrid, decorreu em Barcelona em 24 de Março de 1999. O seminário de
lançamento das actividades desta rede está previsto para 24 e 25 de Setembro de
1999, em Madrid.

q

O seminário de lançamento da rede nº 5 "Políticas sociais urbanas" coordenada
pela Intendencia Municipal de Montevideo, está prevista para 12 et 13 Abril,
contando com 150 participantes. O documento de base que será o fio condutor
dos trabalhos do seminário, encontra-se disponível na Internet, no seguinte
endereço: http//www.montevideo.gub.uy/urbal.htm.
Com base no questionário enviado a todos os membros da rede, foram
identificados os seguintes temas a abordar nos grupos de debate: "Desemprego,
emprego, estratégias da economia popular, formação para a vida activa"; "A
ocupação precária ou irregular do território, alojamento social"; "Gestão e
participação dos cidadãos"; "Políticas e programas de saúde e de educação";
Políticas e programas para a infância, a juventude e a terceira idade".

Encontro internacional sobre a recuperação de alojamento nos
contextos históricos urbanos - Madrid, 9 e 10 de Abril de 1999
A Comunidade de Madrid organiza em 9 e 10 de Abril de 1999 um "Encontro
internacional sobre a recuperação de alojamento nos contextos históricos urbanos".
Esta conferência pretende lançar um fórum de discussão sobre a revitalização dos
bairros mais antigos das cidades, nomeadamente no sector da habitação. O
Comunidade de Madrid desenvolveu esforços consideráveis não só do ponto de vista
cultural, como também no domínio da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Este encontro foi organizado em colaboração com o programa URB-AL, em que
participa a Comunidade de Madrid (rede n° 2 "Conservação dos contextos históricos
urbanos").
Aquando das mesas redondas, serão abordadas questões e aspectos fundamentais
que permitirão obter uma restauração adequada e integrada, nomeadamente as
diferentes estratégias e planeamentos, o quadro financeiro e, por último, a
necessidade de uma gestão concertada entre o sector público e o sector privado.
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Guia do programa URB-AL

O guia do programa URB-AL foi publicado em Novembro de 1998 e está disponível
em 4 línguas (inglês, francês, espanhol e português). Foi distribuído a inúmeros
multiplicadores de informação do programa URB-AL e a todas as associações
nacionais de cidades da União Europeia e da América Latina. Está igualmente
disponível nas delegações da Comissão Europeia na América Latina e nos Gabinetes
da Comissão nos Estados-membros.
Se deseja um exemplar desta publicação, pode contactar o Secretariado Técnico
URB-AL.

Help Colômbia

Em 25 de Janeiro de 1999 o terramoto de grau 6 na escala de Richter atingiu
gravemente os distritos de Risaralda e de Valle del Cauca, causando a morte de
1 185 pessoas.
Este sismo telúrico destruiu cerca de 36 000 habitações e, actualmente, contam-se
cerca de 159 000 pessoas sem alojamento.
A seguir ao terramoto, as autoridades locais receberam uma ajuda de emergência da
comunidade internacional. Mas agora deve ser lançado o processo de reconstrução
cujos custos estão estimados em mil milhões de dólares.
Algumas cidades das mais afectadas participam nas redes temáticas do programa
URB-AL, nomeadamente os municípios de Pereira, Santa Rosa de Cabal e
Dosquebradas.
Foi lançado um apelo à solidariedade das redes tendo em vista mobilizar os recursos
disponíveis e estimular acções de cooperação a favor das cidades sinistradas. Deste
modo seria possível apoiar as autoridades locais afectadas pela catástrofe nesta
árdua tarefa de reconstrução.
Todas as entidades interessadas em contribuir para a reconstrução da zona afectada
pelo terramoto podem contactar Juan Luis Dominguez do Serviço de Ajuda
Humanitária da União Europeia (ECHO) na Colômbia, echocol@latino.net.co, tel.
57 1 2181095.

Contribuições dos leitores
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O Secretariado Técnico URB-AL recebeu inúmeros artigos, na sequência do apelo
para as contribuições dos leitores lançado no anterior boletim URB-AL/INFO.
Apresenta-se a seguir uma selecção de quatro temas abordados pelos leitores, cuja
contribuição será bem-vinda nesta rubrica.
l Programa Delnet
Artigo de Diana A. Lopez Caramazana - Assistente do Programa DelNet
Centro Internacional de Formação da OIT (Organização Internacional do
Trabalho) Contacto: D.Lopez@itcilo.it ou tél: +39 011 693 63 65

DelNet é um Programa do Centro Internacional de Formação da Organização
Internacional do Trabalho, em colaboração com a Escola Superior de Quadros
das Nações Unidas (UN Staff College) e o Programa de Promoção e
Desenvolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Social da República
Argentina.
Este novo programa à distância tem por objectivo reforçar as competências dos
recursos humanos que trabalham no âmbito do desenvolvimento local e da
descentralização, tanto dentro do sistema das Nações Unidas, como nas
administrações públicas a nível local e nacional, e na sociedade civil e que,
frequentemente, têm dificuldade em aceder à informação e assistência técnica a
nível internacional.
O programa DelNet oferece às instituições e pessoas participantes apoio em
matéria de desenvolvimento local, através de três serviços de base, executados
na íntegra em espanhol:
1) Um curso de formação à distância que permite a obtenção de um diploma de
"Perito de desenvolvimento local" assistido por um sistema de tutorado virtual
através do correio electrónico.
2) Um serviço de informação em matéria de desenvolvimento local.
3) Um serviço de assistência técnica a cargo de um grupo de peritos
internacionais.
Além disso, DelNet oferece a possibilidade de trabalhar com todos os
participantes no programa, através de um fórum de discussão e de promoção das
redes de colaboração em matérias concretas.
Actualmente, participam na DelNet 55 instituições de 16 países.
Para mais informações
http://www.itcilo.it/delnet.
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l Município de Avellaneda, Província de Buenos Aires, Argentina.
Artigo de Lic. Gabriela Dorrego - Coordenadora-Geral do Serviço de
Planeamento do Município. contacto: con_plani@hotmail.com
Nos últimos anos o Município de Avellaneda iniciou um processo de expansão e
crescimento sustentável.
Um dos êxitos deste processo é algo que poderá ser anunciado com orgulho: os
progressos obtidos na execução do plano urbanístico ambiental da cidade.
Entendemos que é necessário propulsionar e acompanhar as mudanças que se
sentem hoje na nossa sociedade. Trabalhamos com afinco não só para oferecer
os melhores e mais convenientes serviços, como também para o
desenvolvimento de alternativas que, enquanto Município, cremos ser nosso
dever elaborar.
Nesta cidade assistimos ao crescimento destas exigências, em que os
habitantes, instituições, organizações e empresas, desempenham o papel de
protagonistas.
Afigura-se necessário realizar empreendimentos que, mediante a integração de
diferentes sectores sociais, económicos, produtivos, educativos e políticos,
contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes.
Este Plano Urbano pretende obter um convívio harmonioso numa cidade de
ambiente sustentável, que consistirá em satisfazer as necessidades da geração
presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras.
Consciente destas exigências, este Plano Urbanístico Ambiental compreende:
q

A criação de um Parque Industrial Ecológico, onde se possam instalar,
nomeadamente, as indústrias de curtumes e químicas assim como novas
indústrias.

q

A criação de uma Reserva Ecológica, na zona adjacente ao futuro Parque
Ecológico.

q

A formação institucional do Consórcio para a Gestão Ambiental (C.G.A.), lugar
de encontro de diferentes instituições.

q

A incorporação de novas tecnologias de ponta.

q

A transformação dos edifícios actualmente ocupados pelas indústrias a
relocalizar em locais de recreio, em equipamentos sócio-comunitários e
espaços verdes.

q

A criação do centro de inovação tecnológica de Avellaneda, que permitirá aos
jovens profissionais desenvolver as respectivas capacidades criadoras.
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l Apresentação das Associações (Régies) de bairro
Artigo de Florence Dighiero - Coordenadora dos projectos "Economia solidária
Norte/Sul. Contacto: f.dighiero@infonie.fr ou tél: 33 1 48 05 29 29
Presentes em todo o território francês, as associações de bairro (130 no total)
estão agrupadas na rede nacional: Comité Nacional de Liaison de Régies de
Quartier (CNLRQ).
As associações de bairro reúnem em parceria as autarquias locais, os serviços
de alojamento social e os habitantes tendo em vista intervir no processo de
gestão do território (o bairro, definido com base no sentimento de pertença a um
espaço geográfico e social).
Os três parceiros exercem funções administrativas benévolas. Uma equipa de
assalariados permanentes assegura a execução do projecto.
• Os habitantes: simultaneamente utentes dos serviços prestados e beneficiários
dos empregos deles resultantes e intervenientes da mobilização democrática,
são o núcleo do dispositivo das associações de bairro.
• As autarquias locais: o município pretende que a associação contribua para a
gestão técnica do bairro, para a criação de emprego e para a participação
cívica local.
• Os serviços de alojamento social: a associação é um operador apto a
contribuir para os esforços de reabilitação dos organismos de HLM,
associando os seus habitantes e inventando conjuntamente modos de gestão
de habitação social urbana em parceria.
A acção no território constitui o fundamento da acção de uma associação.
• A sua missão prática consiste em limpar, assegurar a manutenção e
embelezar o bairro assim como zelar pelo mesmo.
• As suas actividades compreendem sempre uma missão de mediação e
contribuem para integrar os habitantes em situação difícil, provocar a
emergência de serviços de proximidade (que respondam a necessidades não
satisfeitas), assim como novas formas de actividade para integrar o bairro na
própria cidade.
Na prática, as associações tecem e amarram a dimensão social, a dimensão
económica e a dimensão política.
• Social. Para uma associação de bairro, a participação dos habitantes na
gestão dos serviços urbanos não constitui um acréscimo de prestações
técnicas mas o próprio meio de prestação.
• Económica. Além da criação de emprego, a associação contribui para a
emergência de práticas de economia solidária: uma lógica em que a economia
é definida a partir das necessidades do homem, associando-o enquanto
utente, produtor e cidadão.
• Política. Fomentando a participação dos habitantes e o dinamismo associativo,
a Régie pode contribuir para a emergência, no bairro, de um projecto de vida
conjunta.
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l

Visita de autarcas membros de Mercocidades a Bruxelas
12 e 13 de Março de 1999.
Artigo de Luis Casas Luengo - Serviço regional da Extremadura em Bruxelas.
Contacto: fedex@online.be ou Tl: +32 2 736 59 50

Nos dias 10 e 11 de Março, os presidentes das câmaras da delegação de
Mercocidades assistiram à sessão plenária do Comité das Regiões em Bruxelas .
Presidida pelo Sr. Arq. Mariano Arana, Intendente de Montevideo, a delegação
reunía o Sr. Hermes Binner, Intendente de Rosario (Argentina), Sr. Embaixador
Claudio García de Sousa, Director de Relações Internacionais da cidade do Rio
de Janeiro e o Sr. Carlos Santanna, Vice-Prefeito de Belo Horizonte (Brasil).
A convite do Comité das Regiões respondia à visita de Jos Chabert,
Vice-Presidente do Comité das Regiones e de Carlos Sánchez Polo,
Vice-presidente da Junta de Extremadura, à Quarta Cimeira de Mercocidades
celebrada em Montevideo em Setembro de 1998.
Mercocidades agrupa as principais cidades dos países membro do Mercosul e
dos países associados (Chile e Bolívia) e desenvolve um papel semelhante ao do
Comité das Regiões na União Europeia. Esta paridade de interesses justificou a
aproximação entre as instituições que se espera ver reforçada a partir das visitas
referidas.
A apresentação de Mercocidades aos membros do CdR foi realizada com a
instalação pela Oficina de Extremadura em Bruxelas de um balcão de informação
na entrada principal do Hemiciclo do edifício do Parlamento Europeu onde se
realizou a sessão plenária. Foi igualmente distribuída informação sobre a
Mercocidades e sobre as relações da União Europeia com o Mercosul,
destacando a informação distribuída sobre o programa URB-AL.
O balcão foi inaugurado pelo Vice-presidente J. Chabert e o Intendente Mariano
Arana que destacaram o papel que desempenham os municípios e as regiões
nos processos de integração supranacional e a sua importância crescente nos
mesmos. Ambas autoridades salientaram a necessidade de reforçar as relações
entre Mercocidades e o Comité das Regiões e proceder ao intercâmbio de
experiências sobre as actividades respectivas.
Deste modo, o Intendente H. Binner teve a oportunidade para se dirigir ao
plenário do Grupo Socialista do CdR onde decorreu um debate com os membros
europeus do Comité.
Em 11 de Março, o Presidente do Comité, Sr. Manfred Dammeyer ofereceu um
almoço ao membros da delegação de Mercocidades, em que estiveram
presentes outros elementos do Comité e que confirmou o interesse de ambas as
instituições para prosseguir, reforçando o seu trabalho conjunto.

Endereços dos coordenadores das redes temáticas n°s 1 a 5
Carta de informação n° 9

1

Programa URB-AL

Rede n° 1
"Droga e cidade"
Coordination: Municipalidad de Santiago de Chile
Sr. Carlos Varas
Director para las Relaciones Internacionales
Alcaldía de Santiago de Chile
Programme URB-AL - Red n° 1
Plaza de Armas s/n, Casilla 52-D
Santiago / Chile
Tel.: +56 2 6392691
Fax: +56 2 6321962
stgoint@reuna.cl
www.urb-al.cl

Rede n° 2
"Conservação de contextos históricos urbanos"
Coordination: Provincia de Vicenza
Dott. Franco Pepe
Capo di Gabinetto
Amministrazione Provinciale di Vicenza
Programme URB-AL - Rete n° 2
Contrà Gazzolle, 1
I-36100 Vicenza (Itália)
Tel.: +39 0444 399208
Fax: +39 0444 327825
urb-al.rete2@provincia.vicenza.it
http://www.provincia.vicenza.it/urb-al/urbal.htm

Rede n° 4
"A cidade como promotor de desenvolvimento
económico"
Coordination: Ayuntamiento de Madrid
Sra.Mercedes de la Merced Monge
Tercer Teniente de Alcalde
Ayuntamiento de Madrid
Programme URB-AL - Red n° 4
Calle Mayor n° 72 - 1°
E-28005 Madrid (España)
Tel.: +34 91 588 13 82
Fax: +34 91 588 17 52
n.mochales@cgac.es
http://www.munimadrid.es/urbal/html/home.html

Rede n° 5
"Políticas sociais urbanas"
Coordination: Intendencia Municipal de Montevideo
Sra Belela Herrera
Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales
Oficina de coordinación de la red n° 5
Programme URB-AL
Intendencia Municipal de Montevideo
18 de Julio 1360 - Piso 25
11200 Montevideo (Uruguay)
Tel.: +598 2 901 40 80 ou 908 64 22
Fax: +598 2 908 23 08
red5@piso9.imm.gub.uy
http://montevideo.gub.uy/urbal.htm

Rede n° 3
"A democracia na cidade"
Coordination: Ville d'Issy-Les-Moulineaux
Mme Marie Virapatirin
Programme URB-AL - Rede n° 3
Hôtel de Ville - Bureau de la Coordination
62, rue du Général Leclerc
F-92130 Issy-les-Moulineaux (France)
Tel.: +33 1 40957920 & 40956772
Fax: +33 1 40959725
urb-al@wanadoo.fr
http://www.issy.com/urb-al

Para mais informações sobre URB-AL
Comissão Europeia
Direçcão-Geral IB: Relações Externas
Direcção América Latina - Unidade IB/B/4
Programa URB-AL
Rue de la Loi, 200 (CHAR 4/235)
B-1049 Bruxelas - Bélgica
Tel.: +32 2 295 12 29
Fax: +32 2 299 39 41

Secretariado Técnico URB-AL
Avenue de Broqueville, 116 - Bte 9
B-1200 Bruxelas - Bélgica
Tel.: +32 2 775 93 00
Fax: +32 2 775 93 09
secretariat@urb-al.com

Web site: http://europa.eu.int/en/comm/dg1b/URB-AL/urb-al.htm
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