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Seminário de lançamento da Rede n° 4 "A Cidade como Promotor do Desenvolvimento
Económico" coordenada pela Câmara Municipal de Madrid
Em 23 e 24 de Setembro de 1999, realizou-se no Palácio dos Congressos de Madrid o seminário
de lançamento da Rede nº 4 "A cidade como promotor do desenvolvimento económico".
Participaram nas actividades do seminário mais de 200 representantes de entidades locais
latino-americanas e europeias, procedentes de 24 países diferentes. Participaram igualmente
personalidades do mundo empresarial, de organizações internacionais e de ONG.
O seminário foi oficialmente inaugurado pelos discursos do Presidente da Câmara Municipal de
Madrid, José María Álvarez del Manzano y López del Hierro, e da vereadora segunda adjunta do
Presidente da Câmara, Mercedes de la Merced Monge, que agradeceram aos presentes a sua
participação, tendo ainda explicado o papel da Câmara Municipal de Madrid no que se refere à
criação e à entrada em funcionamento da rede.
Seguidamente, o Director América Latina da Direcção Geral das Relações Externas da Comissão
Europeia, Francisco da Câmara Gomes, efectuou uma exposição sobre as relações de
cooperação entre a União Europeia e a América Latina, à qual se seguiu uma conferência sobre
o desenvolvimento económico das cidades, realizada por Alberto Andrade, Presidente da
Câmara Municipal de Lima.
Na sequência de uma apresentação circunstanciada do programa URB-AL, os peritos co-autores
do documento de base apresentaram os seus comentários e as suas análises sobre a temática
da rede. Às diversas conferências e apresentações seguiu-se a reunião dos grupos de trabalho
temáticos. Foram propostos os seguintes oito grupos temáticos:
1. O planeamento estratégico como factor de desenvolvimento económico.
2. Urbanismo e infra-estruturas, património.
3. Saúde e ambiente como motor do desenvolvimento.
4. Turismo, cultura e actividades desportivas.
5. Formação e emprego.
6. Projectos para o desenvolvimento económico: gestão, financiamento e investimentos.
7. As autoridades locais e o seu papel no desenvolvimento económico das cidades: a
complementaridade entre as acções de carácter público e de carácter privado.
8. Promoção empresarial: pequenas e médias empresas, novas tecnologias.
As jornadas consagradas às reuniões dos grupos de trabalho apresentaram um resultado
especialmente produtivo, tendo surgido 61 eixos de possíveis propostas de projectos comuns.
No segundo dia, foi realizada uma Mesa Redonda em torno do tema “As empresas e o
desenvolvimento económico das cidades”, animada por Juan Mato Rodríguez, Presidente da
Câmara de Comércio de Madrid, e por Gerardo Díaz Ferrán, primeiro Vice-Presidente da CEIM,
Confederação Empresarial de Madrid. As exposições e o debate que se seguiram foram muito
interessantes, tendo contado com numerosas intervenções por parte da audiência e
proporcionado alguns esclarecimentos práticos sobre o tema da rede.
Os resultados dos grupos temáticos foram apresentados na sessão plenária final, antes do
encerramento oficial por José María Álvarez del Manzano y López del Hierro e Mercedes de la
Merced Monge.
A data-limite para a entrega das propostas de projectos comuns à Comissão é 28 de Fevereiro
de 2000 (para mais informações, visitar o sítio web da rede n° 4 - pág. 12)
As empresas e o desenvolvimento económico das cidades
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Excerto da intervenção de Juan Matos, Presidente da Câmara de Comércio de Madrid, durante a
Mesa Redonda do Seminário de lançamento em Madrid
No processo de "mundialização" em que nos
encontramos,
as
cidades
são
núcleos
indispensáveis de actividade económica, eixos e
centros de polarização do desenvolvimento.
Com a evolução do tempo, as cidades ficaram
dedicadas de forma quase exclusiva, ou
maioritariamente, às actividades do sector
terciário ou dos serviços. Não se pode esquecer
que as cidades são igualmente centros de
comunicação e, ao albergar uma concentração
anormal de centros de ensino e de formação a
todos os níveis, constituem de forma
praticamente automática núcleos de investigação
e inovação.
Quanto maiores forem as dimensões da cidade e
mais significativo o seu peso relativo na
actividade económica ou na distribuição
geográfica de um país (e estas três
características tendem a andar a par), maior é a
necessidade de ordenar e concertar o seu
processo de expansão, por forma a evitar que se
convertam em aglomerações angustiantes,
dificilmente habitáveis e transitáveis.
.
Surgem então inevitáveis conflitos de interesses,
que podem complicar-se devido à sobreposição
de esferas de competência administrativa de
diversos níveis: a nacional, a regional, a
departamental, a distrital ou provincial e a
municipal. Tudo isto sem contar que aquilo que
sucede numa metrópole afecta irremediavelmente
os
municípios
próximos,
cuja
consulta,
consequentemente, se revela necessária, e com
os quais convém concertar o ritmo, a forma e os
limites que devem impor-se à expansão da
grande cidade, cuja população, de qualquer
forma, se vai descentralizando progressivamente,
gerando uma inter-relação que por vezes alcança
toda a região.
Cada nova necessidade a satisfazer, cada
aumento da procura agregada, cada modificação
qualitativa da mesma originará, por seu turno,
novas empresas, novos estabelecimentos, novas
expectativas de obter benefícios e de conseguir
emprego, o que aumentará, consequentemente, o
efeito centrípeto da cidade, que irá atrair cada vez
mais pessoas e mais negócios.
Surge, inevitavelmente, um conflito entre o
crescimento livre, mas desordenado, e a
necessidade de orientar a expansão da cidade,
sendo conveniente procurar um compromisso
razoável que permita alcançar um ponto de
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equilíbrio entre as posturas extremas e
antagónicas que, sem qualquer dúvida, surgirão a
esse respeito no seio dos próprios habitantes (ou
utentes) da cidade e os seus representantes em
todos
os
sectores
(políticos,
sindicais,
profissionais, sectoriais).
As cidades mais jovens podem aprender com a
experiência daquelas que, devido à sua
antiguidade ou ao nível de desenvolvimento mais
avançado do seus arredores, já passaram pelos
problemas e dilemas para os quais as mais
recentes ou menos adiantadas se encaminham.
Não se trata de copiar nem de imitar, mas apenas
de observar e de tirar proveito dos conhecimentos
que se podem extrair das experiências alheias,
mais ou menos paralelas ou assimiláveis, sem
necessidade de as sofrer na sua própria pele.
Mesmo
dos
erros
é
possível
extrair
consequências válidas, que permitam não cair
neles. Quase todas as ideias visionárias que se
oferecem ou brindam num dado momento como
panaceia e solução brilhante de todos os
problemas têm, por pouco que se investigue e
analise, um precedente, e o simples facto de
observar as suas consequências reais pode
poupar tempo e dinheiro.
Por outro lado, uma cidade é, devido à sua
própria natureza, algo de muito semelhante a um
organismo vivo, que não pode permanecer quieto
e imutável, encontrando-se submetido a pressões
e impulsos tão contraditórios como constantes, e
que não cessa de mudar. A introdução de
barreiras que impeçam esse movimento é inútil –
as barreiras são sempre ultrapassadas - e seria
provavelmente negativo para a cidade que
iniciativas tendentes ao imobilismo viessem a ter
êxito na sua implantação e execução, porque
uma cidade nunca pode ser estática.
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Rede n° 7 "Gestão e controlo da urbanização"
coordenada pela Câmara Municipal de Rosario, Argentina
Apresentação elaborada pela Lic. María del Huerto Romero, Subdirectora das Relações
Internacionais da Cidade de Rosario.
Como coordenadora da Rede n° 7 “Gestão e controlo da urbanização”, a cidade de Rosario
tenciona criar um contexto propício para o intercâmbio e a transferência de experiências e
reflexões, com vista a melhorar os mecanismos de controlo e de gestão do desenvolvimento
urbano, através da promoção de políticas inovadoras destinadas a melhorar a qualidade urbana
das nossas cidades.
A abordagem adoptada reconhece que a configuração da cidade não pode ser apenas o
resultado do processo de expansão, sendo possível orientá-la como processo de construção.
Não é possível deixá-la entregue à acção desequilibrante dos processos de crescimento
espontâneos.
Esta situação levanta a questão da necessidade de elaborar novos programas e projectos,
incluindo diversos tipos de actividades e de serviços, que orientem o investimento para
determinados pontos do território estrategicamente seleccionados, por forma a favorecer uma
política de equilíbrio urbano e territorial. Tal implica considerar o processo de urbanização como
uma oportunidade para a construção da cidade e não apenas para o seu crescimento.
Evitar a cidade dual, a que consolida centros e periferias que se excluem mutuamente e segrega
social e funcionalmente populações e actividades, e procurar cidades policêntricas, com bairros
plurais e zonas de actividade polivalentes que revalorizam a qualidade dos espaços públicos, o
seu valor simbólico e a sua função integradora, constitui o nosso maior desafio.
De acordo com esta abordagem, os temas considerados prioritários para as actividades da rede
são os seguintes:
Ø A elaboração de programas e de projectos específicos destinados à promoção de novas
áreas de urbanização.
Ø A definição de novos modelos de gestão urbana.
A abordagem destes temas levará a aplicações concretas sobre a cidade, não como
empreendimentos isolados, mas através da configuração de operações sistematizadas e
ordenadas de acordo com os níveis e os tipos de intervenção, que garantam o sucesso dos
resultados. Para tal, deverão articular-se três instrumentos de gestão:
Ø Plano geral de posicionamento da cidade ou Plano Estratégico.
Ø Plano Urbano ou Plano Director.
Ø Modernização da gestão local com a participação dos cidadãos.
A cidade de Rosario dispõe de uma rica tradição em matéria de controlo e de gestão da
urbanização, tanto no âmbito académico como no da prática da gestão local.
A década de noventa introduziu no debate sobre a cidade a necessidade de avançar com
programas que incentivem a participação dos cidadãos, colocando ainda a questão da
necessidade de dispor de planos mais globais e flexíveis, que tomem em conta a inserção da
cidade no novo contexto nacional e internacional. Por estas razões, iniciaram-se as tarefas de
revisão do Plano Director, com vista a actualizar o seu conteúdo, tendo-se igualmente iniciado
um debate público com instituições e cidadãos, com vista a obter o necessário consenso social
sobre as propostas mais importantes.

Carta de informacão n° 11

4

Programa URB-AL

Ao mesmo tempo, criou-se o Programa de Descentralização e de Modernização Municipal,
tendo-se ainda estabelecido a Junta Promotora, o Conselho e o Gabinete de Coordenação do
Plano Estratégico de Rosario. Em 1998, foi aprovado o Documento Final do Plano Estratégico,
tendo-se iniciado a fase de execução. Desta forma, o Plano Director, a Modernização e a
Descentralização do Município e o Plano Estratégico transformaram-se nos pilares fundamentais
da gestão da cidade.
No desenvolvimento das suas actividades, e no âmbito das relações internacionais, a cidade de
Rosario manifestou também interesse e preocupação pelo controlo e gestão da urbanização. Tal
verifica-se tanto pelo desenvolvimento de iniciativas de cooperação internacional nesta matéria
como pela participação da cidade em redes e organizações internacionais vinculadas a esta
problemática.
Para a promoção, informação, realização e acompanhamento das actividades da Rede n° 7, a
Cidade de Rosario criou um Gabinete de Coordenação a cargo de Eng. Miguel Lifschitz,
Secretário-Geral da Câmara Municipal de Rosario e Coordenador do Plano Estratégico de
Rosario (ver os dados de contacto na pág. 12).

Rede n° 8 "Controlo da mobilidade urbana"
coordenada pela Câmara Municipal de Estugarda, Alemanha
Apresentação elaborada pelo Eng. Wolfgang Forderer, encarregado da coordenação da rede.
Estugarda é a capital do Land de Baden-Württemberg e núcleo urbano de uma das mais
significativas zonas urbanas de Alemanha, tanto do ponto de vista económico como da
densidade populacional. A cidade, com os seus 560 000 habitantes, é o centro da grande
aglomeração urbana ”Região de Estugarda”, que conta com 2,5 milhões de habitantes e 1,3
milhões de empregados. Devido ao facto de Estugarda se encontrar no centro de uma das
aglomerações urbanas mais densas de Alemanha, esta cidade está familiarizada com os
problemas originados pela acentuada necessidade de mobilidade dos seus habitantes e com as
soluções para tais problemas. Estas soluções para a mobilidade urbana visam a separação do
crescimento económico do crescimento de tráfico, e, por conseguinte, um aumento da qualidade
de vida e a redução da poluição do ambiente.
Com 25% de população estrangeira, Estugarda é uma cidade que, tradicionalmente, se
caracteriza por dispor de um panorama de economia e de investigação com vocação
internacional, e que desfruta também noutros sectores (cultura, igreja, construção urbanística,
etc.) de reputação internacional. A própria cidade tomou diversos tipos de iniciativas destinadas a
apoiar e estabelecer uma rede de ligações entre estas actividades internacionais. Por exemplo,
Estugarda é o primeiro município do Land de Baden-Württemberg a ter criado um gabinete que
coordena as actividades europeias e internacionais da capital federal e a harmonizá-las com as
actividades de outros actores sociais (universidades, empresas, fundações, centros científicos,
culturais e técnicos, associações, igrejas, ONG, etc.).
Em Estugarda, desde há muitos anos que existem conhecimentos e experiências múltiplas no
âmbito da mobilidade. A cidade foi confrontada com o fenómeno do automóvel mais cedo do que
praticamente qualquer outra cidade do mundo. Gottlieb Daimler construiu em 1886 o primeiro
automóvel motorizado com quatro rodas do mundo. Até hoje, Estugarda segue esta tradição de
engenho, inovação e qualidade. Por exemplo, a “SSB”, a empresa de transportes urbanos, foi
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premiada durante o Congresso Mundial UITP de 1997 por ser a melhor empresa de transportes
urbanos de todo o mundo. Há que referir neste contexto as universidades de Estugarda e
Hohenheim e os institutos de investigação Max Planck e Fraunhofer, as empresas da indústria
automóvel (Daimler-Chrysler, Porsche), as empresas do sector auxiliar do automóvel (Bosch,
Schenker Group), de técnicas da informação e da comunicação (IBM, Mannesmann, Siemens) e
os organismos públicos, sobretudo a SSB (Stuttgarter Straßenbahnen AG, empresa própria da
cidade para os transportes públicos), o município de Estugarda e a associação da região de
Estugarda, que representa 179 entidades comunais. O Conselho Municipal e a Câmara Municipal
procuram alargar estas competências. Por isso, o Conselho Municipal decidiu desenvolver a
identidade da capital do Land, tornando-a um centro de competências para a mobilidade na
Europa.
A cidade de Estugarda gostaria de transmitir mais activamente a outras cidades na Europa e na
América Latina as competências e experiências que adquiriu em matéria de criação e
desenvolvimento de redes descentralizadas duradouras, organização e realização de encontros
de trabalho internacionais, assim como desenvolvimento e execução de projectos comuns no
âmbito de la mobilidade urbana. Por consequência, Estugarda solicitou a coordenação da Rede
n° 8 do Programa URB-AL, cujas próximas fases de desenvolvimento serão as seguintes:
Ø O gabinete de coordenação abrirá no início de 2000 a sua oferta na Internet através do sítio
oficial do município de Estugarda (www.stuttgart.de).
Ø Os peritos e o coordenador reunir-se-ão num grupo de trabalho na Universidade de
Estugarda-Hohenheim para elaborar uma tese que permita definir a mobilidade urbana, as
áreas de actividade de cada perito e a estrutura do documento de base.
Ø Os peritos elaborarão também um inquérito que será enviado a cada membro da rede para
recolher e analisar dados gerais e significativos, bem como para conhecer os problemas,
perspectivas e propostas dos membros no domínio da mobilidade urbana.
Ø Num segundo grupo de trabalho, o Presidente da Câmara Municipal de Estugarda,
Dr. Wolfgang Schuster, deseja reunir alguns dos seus homólogos da Europa e da América
Latina para discutir o projecto de documento de base.
As cidades que desejem obter mais informações, ou integrar a Rede n° 8, podem contactar o
coordenador Wolfgang Forderer (ver os dados de contacto na pág. 12).

O segundo encontro bienal
O segundo encontro bienal do Programa URB-AL será organizado e realizado pela Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro (Brasil).
Prevê-se que este encontro tenha lugar em Dezembro de 2000 e seja dedicado ao tema da
"Integração social na cidade". Qualquer entidade local interessada em participar pode contactar a
Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro (ver os dados de contacto na pág. 11).
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Situação dos projectos comuns
No âmbito das actividades das redes temáticas 2, 3 e 5, a Comissão Europeia recebeu 25
propostas de projectos comuns.
A Rede n° 2 "Conservação dos contextos históricos urbanos", coordenada pela Província de
Vicenza, enviou 8 propostas de projectos. Estas propostas foram elaboradas no âmbito da
segunda convocatória, no seguimento da reunião anual que teve lugar em Junho de 1999.
No âmbito da Rede n° 3 "A democracia na cidade", coordenada pela cidade de Issy-lesMoulineaux, foram elaboradas 6 propostas de projectos.
A Rede n° 5 "Políticas sociais urbanas", coordenada pela Intendência Municipal de Montevideo,
enviou 11 propostas de projectos.
De acordo com os procedimentos habituais, as propostas foram transmitidas à Comissão
Europeia, que, com o apoio do Comité Técnico de Alto Nível, seleccionará os projectos que irão
beneficiar de um co-financiamento.
Por outro lado, 13 projectos comuns foram já seleccionados pela Comissão Europeia para
co-financiamento (entre os quais 9 projectos da Rede n° 1 "Droga e cidade" e 4 projectos da
Rede n° 2 "Conservação dos contextos históricos urbanos"), tendo alguns projectos já iniciado as
suas actividades.

Contribuições dos leitores
l

Cidades Intermédias, Regiões Municipais e Desenvolvimento Territorial
Extracto de uma conferência da Arqª. CLARA BRAUN (IFAM - Instituto Federal de Assuntos
Municipais - Ministério do Interior) Buenos Aires, Argentina. Endereço e-mail:
cbraun@ifam.gov.ar
Face ao forte crescimento das grandes cidades do mundo, as cidades intermédias
despertam na actualidade um novo interesse como possível factor de reequilibrio urbano no
território. Durante a última década, as grandes cidades foram objecto de numerosos
estudos, análises e sistematizações, que incidiram sobre as suas actividades e funções no
âmbito do processo mundial económico.
Paralelamente, a partir de meados da década, verificou-se a existência de um interesse
crescente pelo domínio específico das cidades intermédias como alternativa à tendência
para as "... imensas aglomerações, megacidades que concentram mais gente do que
permitem as infra-estruturas...", na procura de uma "... situação urbana mais bem
administrada, com cidades mais pequenas, desenvolvidas e descentralizadas..." (SecretárioGeral do Centro para os Assentamentos Humanos, Nações Unidas, Habitat - Reuniões
preparatórias HABITAT II - 1994).
De um ponto vista global, as "...cidades intermédias constituem nós da rede territorial que
configura o sistema urbano mundial, actualmente fortemente dirigido pela dinâmica da
globalização económica..." (Francine Fournier - UNESCO, 1999). Este processo de
globalização económica deu origem a uma nova estruturação urbana, na qual as cidades
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globais e as grandes metrópoles conformam os sistemas territoriais urbanos da rede global e
controlam os principais fluxos de informação e de capital. Para além de cumprirem funções
altamente especializadas e de direcção do sistema, orientam a circulação de fluxos que
favorecem determinados pontos da rede global, gerando uma polarização e uma certa
tendência para a marginalização das cidades médias. Não obstante, aparecem
oportunidades de inserção na rede global para os centros médios e pequenos, através da
sua ligação às grandes redes, a partir da sua posição geográfica e das suas possibilidades
de desenvolvimento integral (UIA - CIMES, 1999).
Face a este processo de crescimento urbano, surgem questões no que se refere aos efeitos
espaciais da polarização, concentração, equilíbrio territorial e desestabilização dos
assentamentos existentes, devido à falta de infra-estruturas e de serviços básicos, bem
como questões relacionadas com a habitação, a saúde, a educação e os aspectos
referentes ao emprego.
É, contudo, interessante salientar neste contexto que apenas uma pequena parte da
população urbana mundial, mais concretamente, 7%, vive nestas grandes cidades de mais
de 10 milhões; 14 % vive em cidades de mais de 5 milhões e a maioria da população
mundial, 1300 milhões, que representa 56 %, vive em cidades médias de menos de 500 000
habitantes, que actuam como centros que permitem um acesso relativo a bens e serviços de
diferentes qualidades para a população urbana e rural1.
Nos últimos 50 anos, a América Latina registou um crescimento demográfico espectacular.
Os processos de localização e de concentração da população produziram-se devido ao
crescimento de alguns centros urbanos que se transformaram em metrópoles ou
megalópoles, bem como à progressiva expansão de pequenos assentamentos, relacionada
com a extracção de recursos naturais acompanhada de uma radicação da população no
território. (CEPAL, 1998).
O nível de urbanização da América Latina mantém-se próximo dos processos que se
verificam na Europa e na América do Norte. A região da América Latina e das Caraíbas
representou em 1995 a mais urbanizada do mundo em desenvolvimento, residindo 73,4% da
sua população em localidades urbanas, passando este número para 77,4% no caso da da
América do Sul (Nações Unidas, 1997). A distribuição espacial na América Latina não é
homogénea, apresentando grandes disparidades entre os diversos países.
A heterogeneidade dos contextos e processos urbanos que se observam na América Latina
tornam impossível e não recomendável procurar definições homogéneas e universalmente
válidas no domínio dos assentamentos humanos (CEPAL, 1998). Mais vale definir de forma
flexível o que significa uma cidade intermédia, numa perspectiva operacional em função das
condições locais e do significado que estas têm em relação a cada país.
O cenário globalizado representa, para as cidades intermédias do país, um desafio múltiplo
nos próximos anos: poderem consolidar-se e sustentar-se como nós de uma rede territorial
e, além disso, assumirem-se como centros de equilíbrio e de regulação, de distribuição da
população e de desenvolvimento económico, social e cultural. Enfrentar este desafio requer
uma forte consciência política não partidária sobre a necessidade de um contexto político
consensual (nacional, provincial e municipal) para o desenvolvimento territorial, e, a nível
local, a participação nas mudanças profundas respeitantes à transformação organizacional e
aos modos de gestão dos governos locais, bem como a execução de estratégias criativas de
concertação e de consenso com os diversos actores territoriais, com vista a um
desenvolvimento sustentável.
1

Fonte: Nações Unidas 1997 e UIA - CIMES - Cidades Intermédias e Urbanização Mundial 1999.
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As perguntas que se colocam a nível internacional no que se refere aos papéis que as
cidades intermédias deveriam desempenhar numa perspectiva de desenvolvimento
sustentável dizem respeito à contribuição que estas podem efectuar para processos de
urbanização mais equilibrados, como centros que criam relações mais directas com o
ambiente territorial económico e social, caso tenham capacidade para oferecer uma melhor
qualidade de vida devido à sua escala ou à maior participação dos cidadãos no seu governo
e gestão (UIA - CIMES 1999).
Parte destas questões gerais relativas às cidades médias encontram-se no debate geral que
está a ser efectuado nas instituições e na comunidade sobre a descentralização e a
governabilidade municipal, a sustentabilidade da cidade em função da qualidade da sua vida
urbana e a participação dos cidadãos, bem como a equidade entre estes.
Incorporar estas dimensões, na nossa realidade geográfica de população e de distribuição
urbana territorial, requer a capacidade de imaginar cenários mais amplos do que o âmbito da
"cidade" e da sua área de influência, e passar a pensar em "região municipal" como uma
escala de intervenção mais elevada, com melhor sustento da massa crítica de recursos
humanos e económicos, com mais possibilidades de integrar uma multiplicidade de
municípios e de comunas articuladas, com diversas funções segundo as suas capacidades,
e que interage num processo de desenvolvimento em comum.
Esta visão, como uma utopia territorial, implica por parte das cidades a aquisição de
capacidades e experiências de concertação, negociação e consenso sobre programas e
projectos de desenvolvimento económico, bem como de avaliar e estabelecer prioridades no
que se refere aos recursos financeiros destinados a investimentos básicos com fins
estratégicos e a infra-estruturas e serviços territoriais, no âmbito de uma política partilhada
de desenvolvimento local.
A nível internacional, as cidades intermédias participam em diversas redes de maior
dimensão: URB-AL (União Europeia), Rede Latino-americana de Formação Municipal e
Capacitação (CNFPT), Programa para Cidades Intermédias (UIA - CIMES), Redes de
experiências de gestão (PGU, Habitat, NU).

l

Programa Internacional de Trabalho UIA-CIMES "Cidades Intermédias e Urbanização
Mundial"
Artigo baseado numa comunicação de Josep Ma Llop i Torné, Director do Programa de
Trabalho, Câmara Municipal de Lleida (Área de Urbanismo), Plaça Paeria 1 - E-25071
LLEIDA (Espanha), Tel: 34-973-700309 / Fax: 34-973-238953 E-mail: jmllop@paeria.es
Seguindo os passos das cimeiras das Nações Unidas do Rio (1992) e do HABITAT II em
Istambul (1996), o Programa UIA-CIMES tem por objectivo reflectir e dedicar a sua atenção
às chamadas “cidades intermédias” e à sua relação com o processo de “urbanização
mundial”. Entende-se por este conceito cidades de entre 20 000 e 2 milhões de habitantes,
bem como cidades que cumprem uma função de mediadoras entre as megalópoles,
vinculadas directamente ao nível da globalização económica, e os territórios do resto do
mundo.
A preocupação com o forte crescimento demográfico, que levou a população mundial para
além dos 6 000 milhões de habitantes, bem como a análise da questão do aumento drástico
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das cidades e das taxas de urbanização, constituem os principais inputs do programa
UIA-CIMES.
Através destes centros urbanos intermédios, a maioria da população urbana e amplos
estratos da população rural têm a possibilidade de aceder aos serviços públicos e privados,
bem como aos bens e às infra-estruturas de base mais ou menos especializados. Apesar de
estes assentamentos menores albergarem mais de 50% da população urbana a nível
mundial, são relativamente escassos os estudos dedicados à análise da sua problemática
específica.
É precisamente nesta função de “mediação” entre territórios rurais ou naturais, que
constituem o ambiente circundante imediato do conjunto das cidades intermédias, e as
grandes cidades, metrópoles ou megalópoles, que reside a chave da sua função de
preservação ou de restauração dos grandes equilíbrios entre população e território.
Neste contexto, o programa de actividades da UIA-CIMES, da União Internacional de
Arquitectos, apoia-se no governo local da cidade de Lleida (Lérida, Catalunha, Espanha). O
programa apresentou um primeiro resultado, fruto da primeira fase das actividades,
publicado e apresentado no XX Congresso da UIA em Pequim em Julho de 1999. A segunda
fase prolongar-se-á até ao XXI Congresso da UIA, que terá lugar em Berlim em Julho de
2002 (para mais informações, consultar o sítio www.paeria.es/cimes).
O Programa UIE-CIMES está a preparar um inquérito destinado às cidades de todas as
regiões do mundo. Neste momento, abrange cerca de 60 cidades. As reflexões e as
propostas que serão discutidas no Congresso de Berlim deverão surgir dos resultados do
inquérito e dos trabalhos de vários seminários regionais.
l

Rede Internacional das Cidades Numéricas
Artigo de Marie Virapatirin, responsável pela célula de coordenação da Rede n° 3 "A
democracia na cidade".
A Conferência sobre as Tecnologias para uma Sociedade da Informação reuniu Presidentes
de Câmara e seus representantes no lançamento de uma nova estratégia de informação: o
Diálogo Global das Cidades, realizado em Helsínquia em 23 de Novembro de 1999.
Trata-se de uma iniciativa da Rede Internacional das Cidades Numéricas e do “Stockholm
Challenge Award”, dirigida pelo Centro de Actividades para uma Sociedade da Informação
da Comissão Europeia. O objectivo principal consiste em oferecer às cidades interessadas
um novo plano de acção para a promoção da Sociedade da Informação: incentivar o
desenvolvimento a nível mundial de uma Sociedade da Informação igualitária, na
perspectiva de encontrar respostas para os desafios da mundialização.
A oportunidade de reforçar, através do intercâmbio de experiências e de know-how, um
processo já iniciado, permitirá às cidades que se encontram mais próximas dos seus
cidadãos tornarem-se interlocutores privilegiados das autoridades governamentais e do
sector privado sobre práticas inevitáveis como o mundo do governo, a democracia local, os
serviços públicos, por forma a trabalharem conjuntamente para a construção de uma
Sociedade da Informação desprovida de exclusão social, numa perspectiva de
desenvolvimento sustentável.
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As cidades têm um papel primordial a desempenhar, uma vez que albergam milhares de
pessoas que exercem directamente os seus direitos como cidadãos e como consumidores.
Dada a sua posição de proximidade, as cidades fazem frente à evolução social, e podem, de
maneira mais eficaz, levar a cabo as mudanças necessárias para a democracia local.
A Câmara Municipal de Issy-les-Moulineaux, coordenadora da Rede n° 3 “A democracia na
cidade” do Programa europeu URB-AL, reconhecida pela sua experiência e pelo seu knowhow orientado para o desenvolvimento crescente dos processos da democracia directa, é a
única cidade francesa que estará presente na sessão do “Diálogo Global das Cidades”, e
convida as cidades membros da sua rede e do Programa URB-AL a receberem ou
desenvolverem actividades no âmbito deste projecto.
Encontram-se já inscritas diversas acções na agenda do Diálogo Global das Cidades:
• O encontro de Presidentes de Câmara destinado a promover e desenvolver o
Diálogo Global das Cidades, que terá lugar em Bremen em 8 e 9 de Fevereiro de 2000.
• O Prémio de Stockholm Challenge, organizado pela cidade de Estocolmo no âmbito do
concurso mundial de Bangemann.
• O primeiro Fórum Mundial sobre a Democracia Electrónica, organizado pela cidade
de Issy-les-Moulineaux, em 15 e 16 de Março de 2000.
• A Primeira Conferência sobre a Educação e a Sociedade da Informação, que terá lugar
em Roma em Novembro de 2000, no âmbito do Desafio Mundial Juvenil.
• A Conferência Internacional sobre os Cidadãos, as Cidades e a Nova Economia da
Informação, Estratégias para o Crescimento do Emprego na Europa, que terá lugar
em Helsínquia nos dias 7 e 8 de Dezembro de 2000.
Se a sua cidade deseja ser integrada na Rede Internacional das Cidades Numéricas,
contacte a ISAC (Bruxelas), Secretaria do Comité:
Luis Lozano - Tel.: +32 2 296 82 13 - E-mail: lozano@cec.eu.int
Para obter informações sobre os aspectos gerais do Diálogo Global das Cidades, contacte o
gabinete de Coordenação da Rede das Cidades Numéricas (Bruxelas):
Tel.: +32 2 552 08 68 - E-mail: Telecities@mcr1.potel.org.uk
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Endereços úteis do Programa URB-AL

Informações gerais
Comissão Europeia
Direcção Geral Relações Externas
Direcção América Latina
Unidade Assuntos Horizontais
Programa URB-AL
Rue de la Loi, 200 (Edifício 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

Sítio WEB
http://www.urb-al.com

Encontros bienais

Primeiro encontro bienal
Coordenação:
Câmara Municipal de Lisboa

Segundo encontro bienal
Coordenação:
Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Cristina Rocha
Directora do Gabinete de Relações Internacionais
Departamento de Apoio à Gestão
e Actividade Institucional
Câmara Municipal de Lisboa
Rua do Ouro 49 - 4° Piso
P-1100 Lisboa (Portugal)
Tel. : +351 1 3227366
Fax : +351 1 3227009
griii@mail.cm-lisboa.pt
http://www.cm-lisboa.pt

Cláudio Garcia de Souza
Coordenador
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Relações Internacionais e Cerimonial
Palácio da Cidade
Rua São Clemente, 360 - Botafogo
22260-000
Rio de Janeiro, RJ (Brasil)
Tel.: +55 21 2862239/2861045
Fax : +55 21 2869246
cgsouza@pcrj.rj.gov.br
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Redes temáticas

Rede n° 1 "Droga e cidade", coordenada pela Câmara Municipal de Santiago do Chile
Carlos Varas
Santiago (Chile)
Director para las Relaciones Internacionais
Tel.:
+56 2 639 26 91
Alcaldía de Santiago de Chile
Fax:
+56 2 632 19 62
Programa URB-AL - Rede n° 1
stgoint@reuna.cl
Plaza de Armas s/n, Casilla 52-D
http://www.urb-al.cl
Rede n° 2 "Conservação dos contextos históricos urbanos", coordenada pela Província de Vicenza
Dr. Franco Pepe
I-36100 Vicenza (Italia)
Capo di Gabinetto
Tel.:
+39 0444 399208
Amministrazione Provinciale di Vicenza
Fax:
+39 0444 327825
Programma URB-AL - Rete n° 2
urb-al.rete2@provincia.vicenza.it
Contrà Gazzolle, 1
http://www.urb-al.net/rete2
Rede n° 3 "A democracia na cidade", coordenada pela Câmara Municipal de Issy-Les-Moulineaux
Marie Virapatirin
F-92130 Issy-les-Moulineaux (France)
Programa URB-AL - Rede n° 3
Tel.:
+33 1 40957920 & 40956772
Hôtel de Ville - Bureau de la Coordination
Fax:
+33 1 40959725
62, rue du Général Leclerc
urb-al@wanadoo.fr
http://www.issy.com/urb-al
Rede n° 4 "A cidade como promotor do desenvolvimento económico" coordenada pela Câmara Municipal de Madrid
Mercedes de la Merced Monge
E-28005 Madrid (España)
Segunda Teniente de Alcalde
Tel.:
+34 91.588 13 82
Ayuntamiento de Madrid
Fax:
+34 91.588 17 52
Programa URB-AL - Rede n° 4
merced@munimadrid.es
Calle Maior n° 72 - 1°
http://www.munimadrid.es/urbal/html/home.html
Rede n° 5 "Políticas sociais urbanas", coordenada pela Câmara Municipal de Montevideu
Belela Herrera
11200 Montevideo (Uruguay)
Directora de Cooperación y Relaciones Internacionais
Tel.:
+598 2.901 40 80 ó 908 64 22
Intendencia Municipal de Montevideo
Fax:
+598 2.908 23 08
Programa URB-AL - Rede n° 5
red5@piso9.imm.gub.uy
18 de Julio 1360 - Piso 25
http://montevideo.gub.uy/urbal.htm
Rede n° 7 "Gestão e controlo da urbanização" coordenada pela Câmara Municipal de Rosario
Eng. Roberto Miguel Lifschitz
2000 Rosario (Argentina)
Secretario General
Tel.:
+54 341 480 24 42 / 480 23 17 / 480 23 18
Programa URB-AL - Rede n° 7
Fax:
+54 341 480 23 60/480 23 20
Buenos Aires 711
sec_gral@rosario.gov.ar
Rede n° 8 "Controlo da mobilidade urbana", coordenada pela Câmara Municipal de Estugarda
Eng. Wolfgang Forderer
D-70173 Stuttgart (Deutschland)
Coordenador
Tel:
+49 711 216 87 99 / 216 87 98
URB-AL Programm - Netz Nr. 8
Fax:
+49 711 216 87 97
Nadlerstraße, 4
wolfgang.forderer@stuttgart.de

Carta de informacão n° 11

