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Resumo: 

 

A comunicação tem por objectivo fazer um balanço sobre o Ensino e a prática 

profissional do Urbanismo nalguns países da CPLP. Tendo por base o enquadramento 

internacional do ensino do urbanismo, sendo analisados os avanços e recuos do 

reconhecimento desta área disciplinar e profissional, assim como da sua implicação no 

campo da ética e da deontologia. Trata-se de analisar um conjunto de situações 

anómalas que têm caracterizado a Urbanística nestes países. Na verdade tudo se passa 

como se a UNIVERSIDADE não tivessem tomado consciência da crescente 

complexidade das questões urbanísticas ao longo dos últimos 40 ou 50 anos em 

consequência das migrações internas, do modelo centralizador da economia industrial, 

do abandono dos poderes públicos, da falta de capacidade reivindicativa e cidadã das 

diferentes formas de favelados, excluídos e suburbanos. Reconhece-se também a 

complexa relação entre autonomia universitária com os interesses próprios das 

corporações profissionais instituídas. 
 
 
 

 A situação atual do Ensino e da prática profissional do Urbanismo em Portugal e 
na CPLP passa-se como se a UNIVERSIDADE não tivessem tomado consciência da 
crescente complexidade das questões urbanísticas ao longo dos últimos 40 ou 50 anos 
em consequência das migrações internas tanto por razões económicas como em 
consequência de diferentes guerras, do modelo centralizador da economia industrial, 
do abandono dos poderes públicos, da falta de capacidade reivindicativa e cidadã das 
diferentes formas de favelados, excluídos e suburbanos.  

E é exatamente à revelia dessas mudanças, que se mantêm em vigor nestes 
Países situações, pelo menos equivocadas, da forma como se definiram as relações 
entre o Urbanismo e a Arquitetura, e entre a formação universitária e a prática 
profissional destas duas áreas de conhecimento. Porque na verdade se trata de duas 
áreas do conhecimento que se devem articular mas que são na sua essencia distintas. 

E esta situação de equívoco para além de muitas outras razões relacionadas 
com a manutenção de privilégios e controlo do mercado de trabalho O melhor do 
desemprego dos Arquitetos, mantem-se pelo simples fato de não se olhar a nossa 
volta para ver e compreender como outros Países têm resolvido o diálogo entre 
profissões e formações.  

Longe vai o tempo em que o Urbanismo era um complemento de outras 
profissões.  

No Dicionário de Urbanismo do Professor Celso Ferrarri, é referido que “Esta 
profissão tende, nos países desenvolvidos, a ganhar autonomia, separando-se das de 
suas origens: arquiteto, engenheiro, economista, geógrafo, sociólogo etc.” Dicionário 
de Urbanismo de Celson Ferrarri, Disal editora, São Paulo 2004. 
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Mas para alguns o Brasil e Portugal e os outros paises da CPLP nunca serão 
países desenvolvidos … 

 
Só por premeditada ignorância se desconhecem: 

 os documentos de orientação provenientes das organizações internacionais no 
campo específico do Urbanismo que identificam, com a devida flexibilidade, os 
conteúdos programáticos que devem sustentar não só a formação plena em 
Urbanismo, como também o exercício da profissão de Urbanista; 

 os documentos de orientação provenientes das organizações internacionais 
reunindo centenas de Universidades e departamentos de Urbanismo visando o 
desenvolvimento do ensino e da investigação na área do Urbanismo 

 e enfim as orientações sobres estas matérias elaboradas no seio de vários sectores 
das Nações Unidas (UN) (UNEP, PNUD, UN-Habitat), assim como no quadro das 
organizações regionais da União Europeia, do Mercosul e da Organização da 
Unidade Africana (OUA) relativamente à sustentabilidade do planeta, ao 
desenvolvimento humano, ao urbanismo e às politicas para as cidades. 

 
Vale a pena sumariar alguns factos  

Nos nossos Países não são tidas em consideração as orientações das 
organizações internacionais para a promoção do Ensino e da Investigação no domínio 
do Urbanismo entre as quais mencionamos a título de exemplo: 

AESOP - Association of European Schools of Planning, 165 universidades 
afiliadas nas quais se leccionam cursos superiores nas áreas do Urbanismo e do 
Planeamento do Território. 

APERAU -  Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche 
en Aménagement et Urbanisme agrupa 25 universidades que promovem o ensino do 
Urbanismo em países de francófonos: França, Canadá, Bélgica, Marrocos e Líbano 

APSA - Asian Planning Schools Association é uma associação de escolas similar à 
AESOP, criada em 1993 em Hong Kong. Agrupa universidades e institutos do 
Bangladesh, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia, Malásia, Singapura, Sri Lanka, 
Filipinas, Paquistão, Republica Popular da China, Taiwan, Tailândia e Vietname 

ACPS - Association of Collegiate Schools of Planning é uma associação Norte 
Americana de universidades leccionando na área do Urbanismo e do planeamento 
regional e urbano, dedicando-se ao conhecimento das dinâmicas do desenvolvimento 
urbano e regional e progresso do ensino do Urbanismo e do Planeamento Regional.  

AAPS- Association of African Planning Schools, Associação reunindo 50 
universidades em 20 países.Africa do Sul, Botswana, Zâmbia, Tanzania, Ghana, Uganda, 
Nigéria e Kénia. 

 
 As instituições acima referidas apenas ilustram o facto, de que a promoção do 
ensino do Urbanismo ser uma preocupação partilhada mundialmente e que, não 
estando sujeita a uma qualquer ortodoxia, muitos países e universidades têm 
procurado de acordo com as suas tradições de ensino, formar profissionais com 
elevada qualificação no domínio do Urbanismo, no respeito pela diversidade de 
abordagens, da formatação dos cursos e entendimentos dos diferentes processos 
sociais.  
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Mas também me parecer ser de uma desatenção desastrosa o facto das nossas 
universidades não assumirem que existe um campo de formação universitária ao nível 
da graduação (Licenciatura, Bacharelato, 1º Ciclo), em Urbanismo carente de ser criada 
praticamente de raiz, com um potencial no Brasil de mais de 20000 novos diplomados, 
em Portugal de 3000 e nos restantes países africanos de língua portuguesa, um 
número difícil de calcular na medida em que tanto as cidades e campos angolanos 
como moçambicanos saem de longas e dramáticas guerras anticoloniais e 
posteriormente civis. Triste herança a nossa que nos afasta cada dia mais do 
desenvolvimento que os nossos povos tanto necessitam. 

Neste sentido o relatório de área da CAPES publicado em 2009  marca a 
diferença entre o antes e o depois da sua divulgação pública.  

A CAPES escreveu e isso já não pode ser apagado. pois ninguém volta a ser 
virgem 
 Os fatores que geram a falta de capacitação nas prefeituras não são difíceis de 
serem diagnosticados: nos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo e de 
acordo com as diretrizes do MEC somente 15% dos créditos são integralizados com 
conhecimentos específicos de Urbanismo nas disciplinas de Projeto, Teoria História e 
Crítica e Tecnologias.  
 
Como consequência da organização curricular dos cursos de graduação em AU no 
Brasil, os atuais egressos dos cursos de arquitetura e urbanismo vinculados a 
Prefeituras Municipais não tem suficiente embasamento para enfrentar questões 
emergentes na gestão das cidades brasileiras. (…) 
 
Como consequência, os egressos devem aprender “na prática”    a lidar com o 
diagnóstico urbanístico e com os conceitos e metodologias de utilização destes 
diagnósticos em projetos e planos. (fora da universidade e fora do seu controlo 
científico e pedagógico).  
Trata-se na verdade de uma abdicação da Universidade relativamente à sua 
responsabilidade pública - que no campo do urbanismo é forçosamente o Urbanismo. 
 
Em Portugal esta proporção é idêntica na medida em que os programas de arquitetura 
estão formatados de acordo com diretrizes europeias sobre a formação em 
Arquitetura e consequente circulação de arquitetos na União europeia privilegiando  
naturalmente a Arquitetura 
--------- 
 Alias a própria  Directiva 85/384/CEE, de 10 de Junho de 1985, apenas prevê entre as 
capacidades que a formação do Arquiteto deve assegurar, "conhecimento adequado 
em matéria de Urbanismo" da mesma forma que exige o conhecimento dos problemas 
de conceção estrutural, de construção e de engenharia civil sem que isso signifique 
equiparação a Engenheiros Civis ou ainda conhecimento da legislação aplicável sem 
que isso crie por geração espontânea Juristas 
---------------------- 
 O que o CAU e a AO ou pretendem, é na verdade enfiar a realidade e dimensão 
das problemáticas das cidades e aldeias brasileiras e portugueses nos canudos das 
regras e normas arquitetónicas que só eles não vêm, já definharam há muito tempo, 
por mais não servirem de facto nos tempos que correm. 
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Esta situação tem também implicação ao nível dos Códigos de Ética que 

deveriam reger estas duas profissões pois existe entre elas uma distinção profunda  
 
Sendo a arquitetura uma profissão que se estabelece sobre o laço de contratual 

entre o projetista e o cliente, o Urbanismo é nos Países de língua portuguesa uma 
responsabilidade Pública, onde o laço de responsabilidade se estrutura por referência 
à Nação, ao Estado e às suas instituições. Ou seja trata-se de questões estruturalmente 
diversas. 

  
Nesses países o urbanismo é uma responsabilidade pública. As respetivas  

Constituições explicitamente caracterizam essa responsabilidade. 
 
No Brasil trata-se do artigo 182 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL: A política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.  

Em Portugal é no artigo 65º da Constituição, que reconhece expressamente no 
seu n.º 4 que o “Estado, as  regiões autónomas e as autarquias locais, definem as 
regras de ocupação, uso e transformação dos solos urbanos, designadamente através 
de instrumentos de planeamento, no quadro das leis respeitantes ao ordenamento do 
território e ao urbanismo…”. 
 Em Cabo Verde é nos artigos Artº 71 ,72 da Constituição da Républica de Cabo 
Verde 

Em Moçambique é no artigo 117 da Constituição  
Em São Tomé e Príncipe  é no artigo 48 da Constituição  
Em Angola  é no artigo 219 da Constituição  
 
Se na Arquitetura, o Estado e os privados podem adquirir e encomendar 

projetos de arquitetura com principio. meio e fim, (projeto de execução e 
acompanhamento da obra) quando falamos de Urbanismo o Estado não pode delegar 
em entidades privadas aquilo que é uma sua responsabilidade inalienável e que é o da 
concertação e conjugação de interesses permanente entre todos os setores da 
sociedade, traduzida em planos e processos gestionários de curto medio e longo prazo 
que traduzem dinâmicas socio-urbanas complexas. Mas sobre esta matéria os Códigos 
de Ética das Organizações profissionais destes países são mudas. 

 
É certamente de difícil compreensão pensar que um código de Ética possa 

servir uma sociedade quando não leva em consideração nem a estrutura da formação 
que sustenta a profissão, nem o seu enquadramento no ordenamento jurídico do País.  

Tanto mais, que entre outras razoes, qualquer código de Ética tem por razão 
última e principal, esclarecer a sociedade sobre as competências e deveres que os 
profissionais de uma dada área profissional podem exercer com maestria e aos quais 
estão vinculados. 
 

Não seria mais que tempo para que as Universidades contrariando submissões 
corporativas inaceitáveis, criassem finalmente os cursos de Urbanismo que todos estes 
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Países tanto precisam, de acordo com os seus contextos sociais e económicos, com as 
orientações internacionais sobre os conteúdos programáticos e a exemplo daquilo que 
de bem se tem feito por todo o Mundo. Lembremos em jeito de desabafo o que, já em 
1880, dizia Eça de Queiroz nas Cartas de Inglaterra: “Eu não reclamo que o país escreva 
livros, ou faça arte: contentar-me-ia que lesse os livros que já estão escritos, e que se 
interessasse pelas artes que já estão criadas”. 

 
Por último falarei agora de um processo que corre atualmente em Portugal e 

que traduz a vontade das 3 Associações que representam os Urbanistas Portugueses 
APROURB, APPLA e AUP manifestou na criação da Comissão instaladora da futura 
Ordem dos Urbanistas portugueses.  

 
Para tal lerei alguns estratos da Carta Aberta pelo Ordenamento do Território 

e pelo Urbanismo cujo primeiro signatário foi o Professor Manuel da Costa Lobo. Este 
documento foi assinado por uma centena de personalidades na cerimónia efetuada na 
Universidade Lusófona aquando da sessão pública de atribuição do Doutoramento 
Honoris Causa em Urbanismo que lhe foi atribuído “pelo importante papel 
desenvolvido a nível nacional e internacional em favor de mais e melhor urbanismo 
para bem e futuro dos povos”. 
 

É pacífico e indesmentível o reconhecimento pela generalidade da população e 
da classe política, desde o governo às oposições, do estado de desordenamento do 
território, motivado seja por desrespeito dos sistemas naturais, da biodiversidade e das 
paisagens, seja por desadequado e irracional crescimento urbano que vem ocorrendo 
desde há mais de trinta anos e ainda pela adoção de um processo de planeamento 
escandalosamente ineficaz, que permitiu largas áreas de “loteamentos clandestinos”. 

De sublinhar que, no contexto da União Europeia, Portugal continua a ser dos 
poucos países onde o problema se arrasta sem solução aceitável e mantendo-se a 
profissão de urbanista como um apêndice automático de profissões reguladas em 
Ordens Profissionais. 
 Portugal não pode manter-se nessa situação de indefinição da profissão de 
Urbanista, sem regulamentação clara e objetiva, e sem responsabilização, o que 
fomenta o exercício da profissão por técnicos sem a formação e a preparação 
adequadas, com os resultados negativos e perversos que não é possível ocultar mais. 

A formação específica de nível universitário é imprescindível para que se 
possa conhecer, analisar, diagnosticar, propor, intervir e gerir os espaços urbanos e o 
território em geral, dada a complexidade crescente dos fenómenos e atores que aí se 
expressam, e a sua transdisciplinaridade. 
  Acresce que o atual quadro das leis do ordenamento do território está 
suficientemente densificado para permitir definir quais são os requisitos do exercício da 
profissão do Urbanista e quais as suas obrigações perante a sociedade que deve servir 
com os seus conhecimentos científicos, técnicos e experiência profissional.(…) 
 Para isso, é inadiável instituir a Ordem dos Urbanistas, definir as qualificações 
exigíveis na formação universitária dos Urbanistas e Planeadores do Território e 
consagrar o respetivo quadro deontológico com as inerentes regras de 
responsabilização dos que incumpram as normas subjacentes a estas atividades que se 
situam no leque das tarefas fundamentais do Estado,…”  
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Este processo tem sofrido avanços e recuos uns por causa dos próprios 

urbanistas, outros pelo mercado partidário e de clientelas no interior da Assembleia da 
República, outros ainda pela instabilidade política que o país atravessa desde 2007 que 
se aprofundou no quadro da crise social e financeira que o país atravessa. 

 
Mas é minha convicção que quando, a criação da Ordem dos Urbanistas 

Portugueses for uma realidade, estaremos em condições de dar um contributo da 
maior relevância não só para Portugal mas também para todos os países da CPLP. 

E isso por várias razões: 
1- Porque teremos as universidades envolvidas de forma consistente na 

formação de Urbanistas devidamente qualificados para enfrentar os desafios do 
Planeamento e  da revisão do caos urbanístico que caracteriza as nossa cidades, vilas, 
aldeia campos e rios. 

2- Porque abrimos a esperança para milhares de jovens de se incorporarem 
numa profissão com uma empregabilidade extraordinariamente elevada 
correspondendo a necessidades sociais fundamentais. 

3- Porque a sociedade passará a ter um instrumento de transparência e de 
clarificação das obrigações dos que exercem a profissão de Urbanista perante a 
sociedade que devem servir com os seus conhecimentos científicos, técnicos e 
experiência profissional 

4- Porque estaremos a criar condições para que as novas gerações possam 
contribuir (estudando e trabalhando) de forma qualificada para um melhor Urbanismo 
e Ordenamento do Território.  
5- Porque o Urbanismo deixará de ser então uma  rotina sombria em Municípios, 
organismos centrais e clientelas.  Como assinalou o Papa Francisco na sua mensagem 

de Natal de 2013 à Curia Romana: Quando não há profissionalismo, lentamente vai-se 

escorregando para o nível da mediocridade. A resolução dos casos reduz-se a 

informações estereotipadas e comunicações sem fermento de vida, incapazes de gerar 

horizontes grandes. 
Passará então a ser uma atividade verdadeiramente ao serviço da sociedade: 

criativa responsável e relevante.  
 
 


