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sobriedade das intervenções da
associação no domínio público; um
investimento decidido na
"regionalização" da associação, que
conta hoje com núcleos sólidos nos
distritos de Santarém, Setúbal,
Porto, Braga e Vila Real de Trás-os-
Montes - estes últimos dois já com
sede; relações institucionais
saudáveis e de colaboração com as
entidades públicas e privadas com
responsabilidades no domínio
urbano; um conjunto crescente de
associados institucionais, de que
fazem parte empresas, autarquias
e institutos públicos, que desse
modo usufruem do nosso apoio
consultivo e o nosso investimento
permanente num modelo
associativo não dependente dos
dinheiros públicos.
A Urbe é essencialmente, três
coisas. É uma "rede" de âmbito
nacional (que funciona basicamente
por Internet) entre profissionais,
empresários e investigadores que
trabalham ou se interessam
pessoahnente por matérias do foro
urbano, tão diferentes como a
sustentabilidade social e ambiental,
o urbanismo, a economia urbana, a
arquitectura ou especificamente a

, espírito que presidiu

ao nascimento da associação foi o
de juntar num espaço não formal,
nem representativo do ponto de
vista profissional ou ideológico,
pessoas com gosto pelas questões
da urbanidade e disponíveis para
de tempos a tempos fazerem
qualquer coisa que possa melhorar
o Ambiente Urbano nas cidades

portuguesas.
Passados onze anos, podemos dizer
que a Urbe é uma história de
sucesso associativo em Portugal, a
caminho de um milhar de
associados, com as suas edições e
conferências, a sua sede nacional na
rua do Conde Redondo, 117, em
Lisboa, onde dezenas de jovens
pesquisam todas as semanas pela
Internet sites importantes para
quem trabalha em urbanismo e
ambiente urbano - que podem ser
consultados no nosso site:
www.urbe-nupi.pt .
A Urbe soube manter ao longo da
década já decorrida desde a sua
fundação alguns elementos que
hoje fazem parte do seu
património: grande investimento
das pessoas que a têm dirigido em
assegurar o rigor, a isenção e a



e aos departamentos da Associação
executar as decisões aí tomadas.
Há dois departamentos
profissionalizados na Urbe - o
Departamento de Edições,
Finanças e Administração, sediado

experiências; obtenção de estágios
técnicos e profissionais (para os
jovens associados da Urbe);
relações internacionais com
instituições interessadas nas
mesmas matérias; contraprojecto -

em Lisboa e o Departamento de
Formação, sediado em VIla Real de
Trás-os-Montes, ambos com
intervenção de âmbito nacional.
O orgão supremo da Urbe é
naturalmente a Assembleia Geral.
A Urbe é uma ONG de Ambiente e
encontra-se como tal registada no
Instituto de Promoção Ambiental.
É também uma associação nacional
de juventude, estando como tal
registada no registo nacional das
associações de juventude, no
Instituto Português da Juventude.
Convido-o a visitar-nos. Se quiser
conhecer-nos melhor, sugiro-lhe
uma consulta ao nosso site e coloco-
-me à sua disposição através do
e:-mail rogeriog@mail.telepac.pt

área destinada a contrapor soluções
urbanas mais adequadas perante
projectos públicos e privados
sujeitos a debate público; relações
públicas e marketing.
A estrutura interna da Urbe - única
em Portugal - assegura a integral
autonomia de decisão de cada núcleo
de projecto e centraliza integralmente
as matérias financeiras, fiscais,
administrativas e de abasteàmento de
materiais necessários à prossecução de
projectos, pennitindo deste modo que
qualquer grupo de pessoas que
queiram ter actividade associativa
em qualquer parte do País o possam
fazer sem se atolarem nas
burocracias que dificultam entre
nós a prestação voluntária das
pessoas em prol das suas cidades.
A Urbe encontra-se organizada por
núcleos, que quaisquer associados
são livres de constituir, tendo por
base a vontade de realizar um projecto
concreto ou uma identidade regional.
Os núcleos da UIbe existentes em cada
momento dirigem efectivamente a
associação, mediante as decisões que
tomam no Colégio lnternúcleos,
orgão de natureza colegial que reúne
trimestralmente e onde são
decididas todas as questões que se
colocam na vida da Ass<;lciação,
designadamente as financeiras,
competindo à Comissão Nacional

reabilitação e a requalificação de
áreas urbanas.
É um espaço de convívio e
aculturação para jovens estudantes
do ensino superior que pretendem
qualificar-se em questões urbanas,
tendo na Urbe a possibilidade de
aceder ao que se passa de mais
avançado no Mundo nestes
domínios, através de pesquisas que
são efectuadas nos momentos
livres, via Internet, com orientação

qualificada.
E uma instituição referência em
matérias urbanas, donde emanam
novas perspectivas veiculadas
através das nossas edições

especializadas, pareceres
solicitados por entidades públicas,
estudos levados a efeito por
solicitação dos nossos associados
institucionais ou por iniciativa
voluntária de grupos de associados.
Pode assim resumir-se a Urbe como
um espaço constituído por pessoas
interessadas em conviver com
outras que têm em comum o
interesse científico, técnico ou
meramente cultural pela evolução
da Cidade.
O projecto associativo da Urbe é
contribuir para melhorar a qualidade
urbana das cidades portuguesas e para
o desenvolvimento dos seus
associados, nas vertentes técnica e
científica, nos diversos domínios do
Ambiente Urbano.
Para esse efeito, tem um projecto
de desenvolvimento estrutural que
tem vindo a ser levado a efeito à
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medida que as circunstâncias o têm
permitido, com nove áreas de
projecto: edições; conferências e
seminários; pesquisa Internet;
pesquisa e intervenção mediante
projectos de voluntariado;
intercâmbio internacional de
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