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ÓRGÃOS SOCIAIS DO
COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE URBANISMO

O CEU NA ORDEM

A criação do Colégio da Especialidade de Urbanismo (CEU) da Ordem dos Arquitectos 
(OA) fundou-se na necessidade de promover o reconhecimento público do papel dos 
Arquitectos  no  domínio  do  ordenamento  do  território,  do  urbanismo  e  da  gestão 
urbanística, garantindo a respectiva qualidade e aperfeiçoamento profissional, bem como, 
num contexto  de crescente autonomização destas  áreas disciplinares,  salvaguardar  a 
qualidade dos actos próprios da profissão do arquitecto.

Actualmente  muitos  arquitectos  dedicam-se  quase  exclusivamente  às  matérias  do 
ordenamento  do território,  do planeamento,  do urbanismo,  do desenho ou da gestão 
urbanística, nas diversas formas de exercício profissional: prática, investigação, docência,  
avaliação e ou apreciação.

A particularidade destas áreas disciplinares como acto de criação a longo prazo, mas 
simultaneamente multi  e  inter-disciplinares,  integrando cada vez mais  componentes  e  
intervenientes,  exigem  o  desenvolvimento  de  um  “saber”,  mas  também  novos 
conhecimentos, novas práticas e novos olhares. 

Visando desenvolver as atribuições do CEU, em articulação com os restantes órgãos 
sociais  da  OA,  constituímos  uma lista  candidata  à  Mesa da  Assembleia  e  Comissão 
Executiva,  integrando  arquitectos  provenientes  de  diversos  territórios  e  exercícios 
profissionais.

PROGRAMA

Definimos para o ano 2013 um programa ambicioso, contando com todos os arquitectos,  
particularmente os inscritos no CEU para o desenvolver.

Para tal, propomos os seguintes Princípios Programáticos: 

Âmbito das práticas urbanísticas de arquitectos e outros profissionais

Integração da actividade profissional do arquitecto-urbanista no contexto 
mais  alargado  dos  restantes  profissionais  que desenvolvem actividade 
nesta área e estabelecimento de parcerias associativas.

Realização  de  encontros  de  trabalho  multidisciplinares  com  outros 
profissionais que desenvolvam actividade no âmbito do ordenamento do 
território,  urbanismo e da gestão urbanística,  para debate  de temas e 



troca de experiências profissionais.

Participar activamente em debates interdisciplinares e formação

Estímulo  à  criação  de  uma plataforma de  diálogo  entre  o  Colégio  da 
Especialidade  de  Urbanismo  (CEU)  e  as  diferentes  associações 
profissionais com relevância no ordenamento do território,  urbanismo e 
gestão urbanística para a regulação de um quadro comum de actuação.

Integração no Colégio e articulação com os técnicos arquitectos da Administração 
Pública, sobretudo regional e municipal

Sensibilização dos técnicos arquitectos da Administração Pública para a 
criação  do  CEU,  como  plataforma  de  conhecimento  e  de  troca  de 
experiências práticas. 

Articulação com os técnicos arquitectos da Administração Pública visando 
apoiar  o  exercício  das  suas  funções,  nomeadamente  com  vista  à 
promoção  da  coesão  territorial  e  do  desenvolvimento  integrado  dos 
municípios.

Apoio à formação académica e à formação contínua ao longo da vida

Criação  de  uma  unidade  de  apoio  à  prática  do  urbanismo,  do 
ordenamento do território e gestão urbanística no âmbito dos países de 
língua oficial portuguesa.

Promoção  de  acções  de  formação  tendentes  a  clarificar  as 
potencialidades  de  uma  abordagem  baseada  nos  instrumentos  de 
execução sistemática (através de unidades operativas de planeamento e 
gestão, unidades de execução, com ou sem recurso à contratualização), 
por  contraponto à  abordagem tradicional  do planeamento,  baseada na 
gestão urbanística casuística.

Reforço da importância da disciplina de urbanismo junto das instituições 
de  ensino,  através  da  partilha  de  conhecimento  e  da  promoção  de 
estágios para estudantes junto de organizações internacionais (exp. UN-
Habitat, WB, Cities Alliance …).

Apoio à investigação aplicada nos campos específicos da Arquitectura Urbana e 
incentivos a trabalhos e resultados exemplares

Divulgação de estudos realizados ao nível académico ou profissional por 
membros do CEU, designadamente através da realização de um encontro 
anual.

Criação  de  uma  plataforma  de  boas  práticas  (metodologias)  para  o 
desenvolvimento estratégico das cidades e territórios no âmbito do  City 
Development Strategies (CDS).

Divulgação  da  qualidade  como  factor  diferenciador  dos  serviços  do 
arquitecto-urbanista.



Pugnar, junto do Governo, pela instituição de um Prémio Nacional de Urbanismo

Diligenciar no sentido da instituição de um Prémio Nacional de Urbanismo 
junto do Governo, para estímulo ao exercício de boas práticas.

Fomentar a criação, juntamente com Mecenas nacionais, de um prémio 
bi-anual de urbanismo no domínio académico.

Rede de contactos internacionais no âmbito dos novos desafios de consolidação e 
desenvolvimento urbano

Estabelecimento de uma rede de contactos internacionais com entidades 
representativas na área do ordenamento do território, urbanismo e gestão.

Integração  no  grupo  de  trabalho  do  Conselho  Internacional  dos 
Arquitectos de Língua Portuguesa (CIALP) no âmbito do planeamento, da 
gestão e desenvolvimento das cidades dos países integrantes.

Criação de uma unidade de reflexão, em parceria com o CIALP, sobre os 
novos desafios colocados no âmbito das ocupações informais nas cidades 
(bairros de lata, favelas, musseques … slum).

Divulgação de concursos e outras formas de escolha de serviços por entidades 
públicas e privadas

Divulgação  dos  concursos  públicos  lançados  pela  administração,  com 
vista à aquisição de serviços no âmbito da elaboração, revisão, alteração 
e  execução  de  instrumentos  de  gestão  territorial  e  da  realização  de 
estudos no domínio do ordenamento do território e do urbanismo.

Promoção da participação do CEU em júris de selecção de candidaturas e 
propostas.

Definição de princípios deontológicos e apoio a procedimentos das práticas

Promoção e desenvolvimento de princípios deontológicos para o exercício  
da prática.

Centro de documentação legal, técnica, exercício da profissão

Criação de plataforma de acervo legislativo,  estudos e documentos de 
interesse para a especialidade.
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