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A Ordem dos Arquitectos tem vindo a
acompanhar atentamente a situação dos
seus membros que pretendam exercer a
profissão de arquitecto no Brasil. 
A este propósito importa esclarecer o

seguinte: 
1—Desde 2009, têm sido crescente a apro-
ximação e frequentes as reuniões conjun-
tas entre as organizações profissionais de
arquitectos brasileiros e portugueses. 
Em consequência, foi celebrado um Pro-

tocolo de Colaboração entre a OA e o IAB /
Instituto de Arquitetos do Brasil (2009),
com a participação do Presidente do IAB
no 12.º Congresso dos Arquitectos (2009) 
e do Presidente da OA no 19.º Congresso
Brasileiro de Arquitetos (2010). Esta apro-
ximação tem tido igualmente por objectivo
clarificar e aprofundar progressivamente o
regime de circulação de arquitectos entre
Portugal e o Brasil e vice-versa. 
2—Para efeito do exercício da profissão
de arquitecto, a situação do Brasil é dis-
tinta da portuguesa. 
Em Portugal, a OA representa e regula a

profissão de arquitecto enquanto que, no
Brasil, o IAB representa a profissão de ar-
quitecto mas não a regula, dado que a regu-
lação tem estado a cargo, desde 1933, do
CONFEA / Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (e dos respecti-
vos CREA / Conselhos Regionais). Ou seja,
para efeito do exercício da profissão de ar-
quitecto no Brasil era necessário estar ins-
crito no CONFEA/CREA, dado que era esta a
entidade que procedia ao respectivo reco-
nhecimento e registo do título profissional. 
3—Porém, as atribuições do CONFEA para
efeito do reconhecimento e registo do título
profissional de arquitecto foram recente-
mente revogadas, através da criação do CAU
/ Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil e dos respectivos conselhos estaduais
(Lei 12.378 de 31/12/2010). A implementa-
ção do CAU tem decorrido ao longo de 2011,
designadamente com a eleição dos seus pri-
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meiros órgãos sociais no passado dia 18 de
Novembro. Apenas a partir do próximo dia
15 de Janeiro é previsto ser possível efec-
tuar o registo profissional no CAU. 
4—A OA tem acompanhado de perto este
processo de transição que visa o pleno re-
conhecimento da profissão de arquitecto
no Brasil. Aliás, por solicitação do IAB, ex-
pressou o seu apoio à criação do CAU,
tendo endereçado, nesse sentido, carta ao
então Presidente da República Federativa
do Brasil, Lula da Silva em 2010. 
5—Importa referir que, em Portugal, o re-
gisto de arquitectos brasileiros como mem-
bros efectivos (ou extraordinários) da OA
tem decorrido com normalidade, de acordo
com o actual Regulamento de Inscrição 
e de acordo com o Tratado de Amizade,
Cooperação e Consulta entre a República
Federativa do Brasil e a República Portu-
guesa (2000) que, ao abrigo dos seus artigos
39.º a 42.º, faz reconhecer os graus e títulos
académicos de ensino superior concedidos
por estabelecimentos para tal habilitados
por uma das partes contratantes em favor
de nacionais de qualquer delas. 
6—No caso do Brasil, os candidatos por-
tugueses portadores dos graus e títulos
académicos de ensino superior adequados
por instituição de ensino superior portu-
guesa, após concessão do reconhecimento
por uma das universidades brasileiras ha-
bilitadas, têm encontrado diversas dificul-
dades para aceder ao registo profissional
brasileiro, por forma a poderem exercer 
a profissão de arquitecto no Brasil. 
7—Em diálogo com o CAU, a OA procurará
a normalização desta situação durante
2012, com agendamento a curto prazo de
uma primeira reunião formal entre as res-
pectivas direcções, por forma a garantir a
justa reciprocidade entre arquitectos bra-
sileiros e portugueses para efeito do exer-
cício da profissão em Portugal e no Brasil.

O Conselho Directivo Nacional 
Janeiro 2012

Registo Profissional de Arquitectos 
Portugueses no Brasil
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O mandato 2011-2013 dos órgãos sociais
da OA tem vindo a exercer-se na mais difí-
cil conjuntura de que há memória recente
em Portugal. 
Durante 2011, confirmou-se a crise finan-

ceira e económica no nosso País com sus-
pensão do investimento público e privado,
assim como da própria encomenda de pro-
jecto, agravando a falta de oportunidades
de trabalho e de emprego para os arquitec-
tos. Assistiu-se, também, à mudança de
ciclo político e a um longo período de inter-
rupção na interlocução governamental que,
aliás, não está ainda totalmente colmatado.
Esta dupla situação teve duras implica-

ções no quadro previsto de actuação para a
própria direcção nacional da OA, com repro-
gramação das actividades previstas e procu-
rando salvaguardar a sustentabilidade da
própria Ordem, por forma a assegurar a sua
missão fundamental. Grande parte do es-
forço interno apostou na abertura de diá-
logo com o novo Governo, designadamente
através da elaboração de Memorandos e de
Agendas sectoriais com a apresentação de
propostas fundamentais para a profissão e
para a Arquitectura, designadamente nos
âmbitos da Reabilitação Urbana e de uma
Política Pública de Arquitectura. Por outro
lado, para além da monitorização da evolu-
ção da situação profissional dos arquitectos
no País, foi desencadeado um processo em
cinco frentes fundamentais: melhoria das
plataformas de comunicação com mais in-
formação sobre oportunidades de trabalho 
e de emprego; melhor acompanhamento da
internacionalização da encomenda, do tra-
balho e do emprego dos arquitectos; optimi-
zação de oportunidades disponíveis como
no caso dos peritos locais de avaliação dos
prédios urbanos (cerca de 500 oportunida-
des de trabalho); aposta na melhoria das
condições do exercício profissional, em par-
ticular no âmbito dos honorários e na pro-
posta ao Governo de um novo Código de
Edificação e Construção; e a elaboração de

um conjunto de propostas já enviadas ou 
a enviar ao Governo, designadamente um
Programa Público de Reabilitação Urbana
para os bens imóveis do Estado.
O quadro de actuação da direcção nacio-

nal da OA para 2012 manterá os macro-ob-
jectivos já definidos no Plano Plurianual 
de Actividades – diversificação da profissão,
melhoria das condições para o exercício
profissional, internacionalização da profis-
são, qualidade e sustentabilidade da arqui-
tectura e sustentabilidade da Ordem – mas
procurará igualmente reflectir, conforme
consta no Plano de Actividades para este
ano, a alteração das condições políticas do
mandato. Apostar-se-á num novo quadro
de intervenção e de exigência junto do Go-
verno, em espoletar um processo de refle-
xão interna sobre o futuro da profissão e
da Arquitectura, em salvaguardar cami-
nhos futuros para a profissão, em clarificar
regimes internacionais de circulação profis-
sional, e em continuar a optimizar, protago-
nizar e/ou divulgar oportunidades de
trabalho e/ou de emprego. 
Para isso, o Plano de Actividades 2012

identifica um conjunto de 25 medidas prio-
ritárias que, no seu todo e considerando os
meios disponíveis da própria OA, procuram
concretizar um programa político de emer-
gência e, em simultâneo, configurar um ca-
minho possível para Fazer Futuro, o qual
implicará trabalho assertivo de toda a
equipa nacional em estreita colaboração
com os conselhos directivos das Secções
Regionais da Ordem, procurando a partici-
pação e a mobilização dos arquitectos. 
A palavra crise, em grego clássico krisis,

significa o poder de escolher ou de decidir.
A grave crise que Portugal atravessa ob-
riga-nos ao exercício deste poder: o poder
de reflectir, de escolher e de decidir sobre
o nosso devir colectivo. Fazer Futuro sig-
nifica, também, determinação da OA em
defender os arquitectos e a arquitectura
neste tempo difícil e incerto, na certeza de
que, ao fazê-lo, está igualmente determi-
nada a servir os portugueses.

João Belo Rodeia
Presidente

Fazer Futuro

Editorial
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As políticas de arquitectura
são fundamentais para o de-
senvolvimento e implementa-
ção dos objectivos da UE.
Everybody loves Europe, so why do we
build nothingness, the non-city? *

Winy Maas (MVRDV)

How architecture and urbanism can
strengthen Europe? foi o mote para a
 conferência que teve lugar no Parlamento
Europeu (PE) a 11 de Janeiro, organizada
pelo Urban Intergroup e pelo Fórum Eu-
ropeu para as Políticas de Arquitectura
(FEPA), sob a Presidência Dinamarquesa
da União Europeia. Winy Maas, um dos
convidados, desafiou o PE a olhar para 
a arquitectura e o urbanismo como uma
chave para o desenvolvimento sustentável
e atractivo das metrópoles europeias.
O presidente do Intergroup, Jan Olbrycht,

sublinhou que a questão não é “se” mas sim
“como” as políticas de arquitectura são im-
portantes para o desenvolvimento e imple-
mentação dos objectivos da UE definidos na
Estratégia EU 2020. Os arquitectos devem an-
tecipar as necessidades da sociedade em vez
de procurar somente responder às suas ne-
cessidades actuais; têm um papel crucial no
impacto das regulamentações e das políticas
europeias em cada contexto nacional e cabe-
lhes projectar uma visão para o futuro inspi-
radora dos decisores e da população em geral.
Rob Docter, Presidente do FEPA, consi-

derou que, no actual contexto de crise e de
cortes orçamentais, uma estratégia de su-
cesso passará por investir na qualidade
(por oposição à trivialidade) para conseguir
um desenvolvimento sustentável em todos
os seus aspectos: social, cultural, econó-
mico e ambiental. Imbuídos deste espírito,
uma nova geração de arquitectos e urbanis-
tas podem contribuir para a criação de uma
“galáxia” de projectos inovadores que po-
derão servir como modelos de referência. 
Jan Olbrycht mostrou-se satisfeito e

disponível para continuar o diálogo e a co-
laboração com o FEPA.

——
Programas europeus devem ser articulados
com políticas de arquitectura
Na mesma oportunidade, e pela primeira
vez, o FEPA organizou uma reunião dos di-
rectores responsáveis pela Arquitectura e
pelo Urbanismo, para aprofundar relações
entre políticas de arquitectura e projectos
de regulamentos para a próxima geração
de Fundos Estruturais, Fundo de Coesão 
e programas no âmbito da Europa Criativa.
O FEPA tem insistido na ausência desta li-
gação nos diversos programas europeus.
Conhecidas as metas estabelecidas para

2020, “crescimento inteligente, inclusivo e
sustentável”, a arquitectura será uma das
principais indústrias criativas na Europa 
e os próximos programas para 2014/2020
devem prever medidas que apoiem projec-
tos na área da arquitectura, do urbanismo
e das cidades. O FEPA apresentou os seus
projectos, apoiados pela CE – Converging
Territories, Underconstructions e EU Ga-
laxy, como um recurso e um contributo
para a discussão. A partilha das experiên-
cias e as visões futuras para as cidades é
fundamental para ilustrar os processos de
pensar a arquitectura e o urbanismo e en-
fatizar o seu potencial criativo.
——
Survey on European Architectural Policies
Na mesma reunião foi também apresen-
tado o estudo realizado em nome do FEPA
por João Ferreira Bento, desenvolvido sob
a coordenação de Jorge Bonito Santos,
membro do CDN e do Board of Adminis-
trators, e de Yvette Masson-Zanussi, com
apoio de Isabelle de Mut.
O trabalho permite verificar que actual-

mente na Europa 16 países têm uma polí-
tica de arquitectura, incluindo a Noruega e
a Islândia face a 14 que estão a pensar de-
senvolver um documento oficial na maté-
ria, incluindo Portugal. 
——
* Todos amamos a Europa; então porque não a construimos 
em lugar das não-cidades ?
www.efap-fepa.eu 
www.urban-intergroup.eu

Políticas de Arquitectura
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Colégios de Especialidade

Inscreva-se. 
A Comissão Instaladora 
do COB lança o apelo
A Comissão Instaladora do Colégio de Es-
pecialidade de Gestão, Direcção e Fiscali-
zação de Obras (COB) tomou posse no final
de Dezembro. Para alguns colegas esta
 notícia poderia ser entendida como uma
ameaça; como uma possível limitação dos
actos próprios do arquitecto. 
Um colégio não constitui uma reserva de

quaisquer actos próprios da profissão a um
qualquer conjunto finito de arquitectos. Os
colégios na Ordem dos Arquitectos (OA) não
são como os colégios das outras Ordens,
tanto mais que nenhuma outra Ordem as-
sume um registo de partilha democrática
do poder; desde logo não tem bastonário,
tem um Presidente e as decisões que a OA
assume são colegiais. 
Na OA os colégios reúnem os colegas com

saberes específicos de modo a proporcionar
à classe um núcleo profissional de especialis-
tas numa área específica. Na OA os colégios
são agrupamentos de especialistas que se
unem institucionalmente de modo a defen-
der os interesses específicos no domínio da
especialidade. Deste modo, com este saber
específico, a OA passa a dispor de um instru-
mento que defende todos os seus associados.
O principal objectivo da Comissão Instala-

dora do COB é a consagração do Colégio en-
quanto entidade de plenos direitos na OA.
Para atingir este objectivo, necessita da cola-
boração de todos os colegas que intervêm
profissionalmente em actividades relaciona-
das com a Gestão, Direcção e Fiscalização de
Obras e demais actividades complementares. 
Logo, o primeiro acto desta Comissão

Instaladora é um convite, em forma de
apelo para que todos se inscrevam no COB!
A sua participação é fundamental para

que seja possível instituir formalmente o
Colégio, consagrando-o com a legitimidade
democrática e de saberes que necessita.
Esta legitimidade é absolutamente neces-
sária para que todos os arquitectos passem
a dispor de um órgão que defenda e pro-
mova um mercado que adquire uma impor-

tância crescente no modo como a prática
tem evoluído. 
A reunião no COB de todos os colegas com

interesse específico na área, permitirá des-
cortinar as principais dificuldades com que
nos defrontamos, permitirá igualmente de-
senhar novas estratégias de formação e,
acima de tudo, dotará a OA de um grupo de
especialistas que a habilitará a intervir na
discussão de novos processos legislativos e
regulamentares com um conhecimento e efi-
cácia reforçada.  
Por esses motivos, e antes de mais, com

vontade de defender os interesses de todos
os associados da OA, apelamos aos colegas
que têm dedicado as suas carreiras, ou
parte delas, às problemáticas específicas
da Gestão, Direcção, Fiscalização e/ou, de
um modo genérico, às matérias da Obra,
que se inscrevam no COB, pois apenas com
a sua colaboração nos será possível atingir
os objectivos a que estatutariamente esta-
mos obrigados. 

A Comissão Instaladora 
José Barra, Filipe Borges de Macedo,

Manuel Farmhouse Carvalhosa,
Vasco Martins

Procedimento documental 
para inscrição no COB
Nos termos do artigo 9.º do Regulamento,
a inscrição no COB deverá ser requerida à
respectiva Comissão Executiva com a en-
trega dos documentos seguintes: 
01 Formulário de Candidatura; 
02 Curriculum Vitae; 
03 Percurso Profissional (máximo 5 páginas). 
Este documento complementa o Curriculum
Vitae e descreve a experiência profissional
comprovada do candidato contemplando
diversas actividades associadas à constru-
ção, nomeadamente de gestão, direcção,
fiscalização, consultoria; realização de pro-
jectos e sua implementação em obra; ou
mais orientada para a investigação e estu-
dos nas áreas da obra e da construção.
——
Regulamento do COB em http://tinyurl.com/7pkazyr
Formulário de candidatura em http://tinyurl.com/6rg3qzc



6

Entrevista

Esta conversa foi conduzida por Philip
Cabau (também Esteves), tendo estudado
nas então ESBAP e ESBAL (licenciado em
1987) que solicitou registo na Associação
dos Arquitectos Portugueses no ano se-
guinte. A sua prática foi atravessando,
apesar de nunca ter exercido oficialmente
como arquitecto, diversos territórios afins:
desenho de exposições, cenografia, design
de mobiliário. Foi professor de desenho
em diversas escolas, leccionou primeiro no
Ar.Co, na Universidade Lusíada e, até hoje,
na ESAD.CR das Caldas da Rainha. É autor
de Design pelo Desenho, apresentado em
Outubro último, um livro que incide sobre
a aprendizagem do desenho enquanto fer-
ramenta da prática projectual. Refere a
aprendizagem e não o ensino porque o de-
senho opera na prática e no pensamento
do projecto (o termo design é, neste livro,
entendido na sua acepção inglesa, isto é,
design como projecto). “Projectar é como
expor uma espécie de indiferença perante
o património enquanto ainda está vivo –
como acontece com os registos de quem
lida com a prática; neste caso, as prope-
dêuticas da prática, que é o ensino”. Phi-
lip Cabau interessa-se pelo projecto e, em
particular, pelo desenho no interior do
projecto porque é nele que identifica o
lugar das relações fundamentais entre o
pensar, o ver e o fazer.

Projectar, etimologicamente, significa
“lançar longe”. Neste sentido, o projecto 
é sempre indissociável do património, uma
noção fundada sobre ‘riqueza acumulada’.
Lançamos sobre o porvir o que reconhece-
mos ser indispensável ao presente. Ou seja,
inventamos modos de renovar o passado,
agora, com o objectivo de inventar uma
certa ideia de futuro. O que aprendemos e
como aprendemos constitui parte integrante
dessa acção projectual. Por isso é aqui perti-
nente falar de património. Particularmente
num contexto cultural como o nosso que, ao
contrário do que acontece na cultura germâ-
nica ou anglo-saxónica, é tão indiferente ao
ensino e à aprendizagem, como o compro-
vam a escassez de publicações nesta área
(cujo propósito mais experimental não pode
ser confundido com aquele dos manuais di-
dácticos dos programas oficiais).
O património da experiência é revitali-

zado pela experimentação, que também se
pode constituir como um património em
si. A noção de património é interessante
porque pode projectar as pessoas num fu-
turo. Uma noção que parece universalizar
o que é, afinal, singular e até enigmático.
O modo como desenhamos o mundo.
——
As outras estratégias oblíquas
“O livro consiste numa compilação de exer-
cícios” que “foram pensados como jogos”

Esta é a primeira de uma série de entrevistas que passará a integrar o boletim. Foram 
já ensaiados alguns modelos em edições anteriores mas, por falta de clareza na opção, 
o desenho não vingou. O mote foi encontrado em torno de algumas noções; desde logo a
de património – porque o ba é património da associação profissional há vinte anos, porque
a entrevista passará a constituir património do ba, porque o Philip nos deixou um legado,
no Jornal Arquitectos, quando organizou o caderno temático “Projecto local”, na edição
59, de Julho 1987, porque aí dois dos seus entrevistados, a pretexto de abordar componen-
tes da interpretação do território, abordaram a noção; na sua sequência, a de desenho – 
o desenho da própria entrevista e, particularmente, o desenho de projecto porque se trata
de um mecanismo organizador de pensamentos e sensações; e a terceira, a de projecto –
porque é do domínio do fazer arquitectónico e porque é um futuro em construção.
Estas entrevistas questionam, por um lado, o lugar (profissional, político, estético...) 

do arquitecto e, por outro, oferecem pontos de vista de dentro para fora da profissão, 
nas suas opções, clarificadas pelo desenho. 

As propedêuticas do Património
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em que “o jogador se torna ele mesmo
parte do jogo”, através de “uma experi-
mentação e  uma aprendizagem”. “O seu
propósito é, ao mesmo tempo, mais mo-
desto e mais vasto do que aquele que define
um método”. Em qualquer caso “não é um
manual de exercícios, que pressupõe um
quadro de objectivos bem delimitados,
previamente definidos, e ainda um método
preciso para os alcançar, porque não res-
ponde, exactamente, com soluções concre-
tas a problemas concretos.”
A formulação dos exercícios faz eco, na

área projectual em questão, de outras expe-
riências que, também elas, incidiam naquele
lugar onde o ver e o fazer se encontram,
 colidindo num espaço estreito e denso de
experimentação, onde “o ‘pôr a pensar’
coincide com o ‘pôr a fazer’ ”. Só que, neste
caso, o desenho é a chave do processo. São
elas: as Notas Pedagógicas de Paul Klee, o
conceito de Lateral Thinking de Edward de
Bono, os Cadavres Exquis do Surrealismo,
os Cut-Ups de William Burroughs, as recen-
tes IDEO method cards ou as singulares Ob-
lique Strategies de Brian Eno. As Oblique
Strategies, um maço de cartas editado por
Brian Eno e Peter Schmidt (BE & PS), em
1975, em que cada uma se oferece para indi-
car uma nova maneira de repensar o pro-
cesso criativo. Cada carta revela uma frase
– o convite para uma acção – ou um comen-
tário enigmático ou misterioso que pode ser
utilizado para quebrar uma situação de im-
passe ou um dilema. As cartas apresentam
indicações, pistas aparentemente abertas a
interpretações personalizadas. Na origem,
BE & PS pretendiam encontrar “saídas”
para serem capazes de re-pensar aborda-
gens ao seu trabalho criativo. 

Outras conversas para aqui chamadas
Quando o Philip registou, para o JA (edição
acima referida), os fragmentos “em forma
de entrevista sem perguntas”, com Fran-
cisco da Silva Dias (FSD), a propósito, do
“Inquérito à Arquitectura Regional Portu-
guesa”, ou com José Charters Monteiro
(JCM), sobre a importância dos Gabinetes
Técnicos Locais (GTL) a dois ou três meses
da sua extinção depois de uma vigência que
considerou demasiado curta, qualquer deles
concluiu que a noção de património se tinha
alargado com a sua experiência.
Para FSD o “Inquérito” veio desligar a

noção de património do edifício amplian -
do-a ao “acompanhamento”, ao “próprio
conjunto: aspectos provenientes de uma
diversidade histórica e mitológica de um
território.” Verificava-se a “possibilidade
de cair num perigo que é a defesa do patri-
mónio exclusivamente nas suas componen-
tes formais” tão ao gosto do Estado Novo
e abria-se o mundo dos possíveis, das op-
ções. Porque o desenho (de projecto) é o
momento privilegiado e renovado da opção,
acrescentou o entrevistador.
Sobre o mais importante legado dos

GTL, JCM refere a “possibilidade de terem
sido eles, pelo menos nas áreas centrais,
os inventariadores de um certo tipo de pa-
trimónio”, que era suposto estar apenas
no centro e não na periferia ou no territó-
rio isolado, através da “exigência de um
maior rigor na observação e nos condicio-
nalismos das intervenções”, “um raciocínio
dentro do próprio mundo formal cons-
truído que [determinada] zona [da cidade]
possui e onde pode ser avaliado o edifício
na sua possível relação excepcional”, “o
significado do ponto de vista colectivo que
o edifício possui.”
——
CABAU, Philip
Design pelo Desenho – Exercícios, 
jogos, problemas e simulações 
FCA Design (Grupo LIDEL – edições técnicas)
Lisboa, Outubro 2011
ISBN 978-972-722-724-2
N.º de pág. 240 
P. V. P. 19,95 €
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Provedores iniciam mandato 
O Conselho Directivo Nacional, ouvido o
Conselho Nacional de Delegados, confiou
os cargos a Luís Vassalo Rosa e Manuela
Fonte, que tomaram os lugares de Francisco
da Silva Dias e João Ramos Marques, no
dia 21 de Dezembro 2011.
Na primeira pessoa, os provedores pers-

pectivam a sua actuação. 
——
O Provedor do Estagiário é, por inerência
do seu cargo, estatutariamente indepen-
dente dos órgãos sociais da Ordem dos
Arquitectos e, por isso, mediador isento
entre os estagiários, as entidades acolhe-
doras, os patronos, e esta instituição. Tem,
reconhecidas pelos seus pares, a obriga-
ção, a integridade e a capacidade de inter-
venção para encontrar soluções sempre
que surjam efectivos problemas entre os
envolvidos no decurso do funcionamento
dos estágios. Para além disso, deverá
ainda garantir o cumprimento das disposi-
ções do Regulamento de Inscrição da OA. 
A minha nomeação para este cargo tra-

duz-se, assim, num voto de confiança do
qual me congratulo, e todos os possíveis
farei para a honrar. Aos que em mim acre-
ditam para o desempenho desta função,
desde já aqui fica o meu agradecimento.
É todavia importante uma breve refle-

xão sobre o meu entendimento desta fun-
ção, ainda que possa ir além do estatuído.
O estágio representa, para a maioria dos
estagiários, a primeira aproximação ao
mundo efectivo do trabalho, o primeiro
contacto profissional com a prática da Ar-
quitectura, a primeira experiência de não
simulação. Ainda que funcione como uma
fase conclusiva de um percurso académico,
marca também o início de um tempo
 interminável de aprendizagem – a vida
profissional – converte-se num tempo
entre dois tempos. Como todos os momen-
tos de transição ganhará seguramente um
significado especial no percurso de cada
um, nas suas opções futuras, na sua forma
de ver e fazer a Arquitectura.
Por estas razões entendo que é impor-

tante proporcionar ao estagiário a mais

completa e possível experiência profissio-
nal, de forma devidamente acompanhada
pelo patrono. Se os aspectos de ordem con-
ceptual vastamente abordados no período
académico constituirão uma mais valia
para a entidade de acolhimento, esta deve
promover no estagiário o interesse pelo en-
volvimento nas diferentes fases e matizes
da prática profissional, obviamente impos-
síveis de experimentar previamente.
Entendo, por isso, ser importante a defi-

nição clara das funções do estagiário, o
 estabelecimento de planos objectivos de
 estágio, garantindo à partida direitos e de-
veres dos estagiários, bem como dos respec-
tivos patronos. Acredito que a clarificação
dos papéis em apreço, que por objectivo
final têm a dignificação continuada da prá-
tica da Arquitectura, constituem primor-
dialmente o garante das relações entre
estagiários e patronos. Para o efeito, im-
porta também apresentar aqui a minha dis-
ponibilidade para a análise e emissão de
pareceres sobre observações, sugestões e re-
clamações decorrentes de todos os envolvi-
dos neste processo, encaminhando-as para
os órgãos sociais competentes desta ordem.
Por fim, três notas de referência: com

seriedade, integridade, honestidade e se-
gurança, criam-se relações de confiança;
com dignidade no trabalho, na profissão,
na vida e na sociedade, cria-se beleza, pro-
move-se a criatividade, impõe-se a alegria
e a seriedade, a diversão, o humor e a ami-
zade; num grupo, num espaço e tempo
onde a clareza será mestra e todos promo-
vem o bem e projecta-se Arquitectura, 
que é um bem comum.

Manuela da Fonte

Provedores
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mento e cooperação dos Arquitectos entre
si e com outros profissionais; apoiar no
Direito à Arquitectura todos os Cidadãos,
designadamente os que por razões sócio
económicas, ou outras, são marginalizados
e dela não beneficiam; apoiar no direito à
Arquitectura os que são impedidos da sua
concretização por actos de censura preten-
samente cultural ou burocrática; apoiar no
Direito à Arquitectura tanto os perscruta-
dores como os desencantados da Utopia,
todos os Arquitectos e em todas as formas
e patamares de actividade. 
Não quero criar falsas expectativas

sobre o meu futuro exercício de Provedor
da Arquitectura. A independência reque-
rida não é isolamento. Pretendo saber
ouvir e saber pesquisar, saber interrogar-
me e saber aconselhar-me, saber de outros
saberes, estabelecer pontes de entendi-
mento para saber persuadir com o funda-
mento e a força da razão. Mas hoje, aqui, é
com a memória dos exemplos de quem
serviu a Defesa da Arquitectura e a De-
fesa do Direito dos Cidadãos à Arquitec-
tura que eu me encontro. E com os que
mais intimamente me transmitiram saber
e indicaram caminho para chegar ao Cida-
dão e Arquitecto que hoje sou: Fernando
Peres, Cristino da Silva, Rafael Botelho,
Chorão Ramalho, Teotónio Pereira, Carlos
Duarte, Silva Dias, Rui Mendes Paula,
Pedro Cid, Ribeiro Telles. 
Com a Provedora dos Membros Estagiá-

rios, Manuela Fonte, que felicito pela desig-
nação para o cargo e a quem desejo uma
boa provedoria, estabelecerei a cooperação
que a prática dos cargos aconselhar. (...)

Luís Vassalo Rosa
——
Quem é o Provedor da Arquitectura? 
A resposta está em http://tinyurl.com/7e6mgg3
O Provedor da Arquitectura sugere a adopção 
de formulários para envio de queixas ou sugestões, 
que encontra em http://tinyurl.com/7kwcbhh
p.arquitectura@ordemdosarquitectos.pt 

——
Conheça a Provedora do Estagiário em
http://tinyurl.com/6sqrujc
p.estagiario@ordemdosarquitectos.pt

Carta de princípios
(...) Declaro o objectivo de promover de
forma pedagógica e pró-activa, mas tam-
bém com a descrição necessária, a defesa
da Arquitectura e o Direito dos Cidadãos
à Arquitectura como um bem de interesse
público; de aproximar a relação entre a
prática da Arquitectura e as questões sus-
citadas pelos Cidadãos e Administração;
de zelar pela função social, dignidade e
prestígio do Arquitecto; de pronunciar-me
publicamente sempre que possam estar
em causa estes princípios; de ser um me-
diador independente e receptivo das quei-
xas e sugestões que me formulem; e de
tomar as providências ao meu dispor para
alcançar esses objectivos. 
Declaro atender à Arquitectura em todas

as suas vertentes criativas e em todos os
modos da sua prática respeitar as diferenças
sem deixar de cuidar da sua qualidade e
 justeza. Atender à Arquitectura como ele-
mento da história, cultura e quadro de vida
do quotidiano, comprometida com o desen-
volvimento de uma Sociedade mais justa e 
o bem estar social dos Cidadãos; comprome-
tida com a equilibrada e correcta transfor-
mação do Território, com a visão do nosso
futuro colectivo e atenta à reabilitação e
preservação da Memória e suas referências. 
Declaro atender à realidade da Arqui-

tectura em Portugal, hoje, sem deixar de 
a perspectivar no futuro. Atender à crise
económica, à degradação das condições 
de trabalho e marginalização do seu con-
tributo quando aumenta a complexidade e
responsabilidade do seu exercício face às
novas exigências da prática profissional;
atender à diluição do respeito pela autoria
e ética nas relações profissionais. Mas
atender também aos inúmeros êxitos al-
cançados e às oportunidades das novas
formas de participação nas transformações
em curso, nos novos caminhos e expres-
sões criativas da Arquitectura, nos novos
instrumentos de trabalho e comunicação
postos à sua disposição. 
Quero poder testemunhar a conciliação

coerente entre Direitos e Deveres dos Ci-
dadãos e Arquitectos; estimular o entendi-
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——
Os membros da Ordem têm acesso 
 gratuito ao Anuário e à base de dados 
da Confidencial Imobiliário. Registe-se 
até 31 de Março
——
No âmbito de protocolo estabelecido entre
a Ordem e a Confidencial Imobiliário, com
o objectivo de alargar e criar novas opor-
tunidades, os arquitectos ficam habilitados
a acompanhar a dinâmica do mercado e
conhecer as tendências do investimento. 
A Confidencial Imobiliário é especiali-

zada na produção e difusão de indicadores
de análise do mercado imobiliário, detendo
bases de dados exclusivas sobre a oferta e a
procura de fogos (com detalhe à freguesia).
A cooperação com a instituição enquadra-

se numa estratégia de diversificação, neces-
sária e desejável, das áreas de actuação dos
arquitectos, especialmente no actual quadro
de forte contracção do mercado de trabalho
tradicional, crise generalizada e fracas pers-
pectivas de retoma a curto prazo
O Anuário Imobiliário e Energético, im-

presso cada ano, que lista e caracteriza
todos os investimentos imobiliários licen-
ciados em cada ano, é uma iniciativa da
revista Confidencial Imobiliário que, para
além da Ordem dos Arquitectos, conta
com o apoio institucional da Ordem dos
Engenheiros, do Instituto Nacional da
Construção e do Imobiliário (InCI), do
Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana (IHRU) e com a participação activa
da Agência para a Energia (ADENE).
Os projectos imobiliários alvo de publi-

cação são identificados a partir das Decla-
rações de Conformidade Regulamentar,
emitidas por peritos da ADENE no quadro
dos projectos de especialidade previstos nos
processos de licenciamento municipal de
obras. Os certificados da ADENE são depois
cruzados com a informação de licenciamento
que é prestada pelos municípios que aderi-
ram à iniciativa, entre os quais se contam as
mais importantes autarquias metropolitanas,

como Lisboa, Porto, Oeiras, Cascais, Gaia,
Matosinhos, Portimão e Faro, entre outras.
O Anuário traz um relevante e inovador

contributo para o mercado pois, ao assen-
tar na informação administrativa, lista de
forma exaustiva todos os novos projectos,
sejam de construção nova ou de reabilita-
ção urbana. Os projectos são geo-referen-
ciados e caracterizados quanto aos
respectivos atributos físicos, de uso, ou
energéticos e, sempre que possível, quanto
aos principais agentes envolvidos, sejam
os promotores, arquitectos ou outros.
Esta é uma iniciativa que visa contribuir

para a restituição da confiança no mer-
cado, promovendo um detalhado conheci-
mento da actividade de investimento em
curso, tirando partido da informação pú-
blica e administrativa e da interacção com
os agentes do mercado. 
Na sua edição electrónica, a base de

dados é permanentemente actualizada
com os novos projectos licenciados em
cada mês e com a informação de evolução
dos edifícios lançados no passado. 
Nesta plataforma, todos os agentes, no-

meadamente os arquitectos, podem intera-
gir com a informação, editando ou
juntando imagens das obras em que parti-
cipam, podendo igualmente adicionar ou-
tros edifícios realizados no passado.

Vicente Gião Roque
Vogal do Conselho Directivo Nacional

——
Para beneficiar do serviço gratuito de acesso à base de dados
deverá registar-se em http://tinyurl.com/7ctt87g

Protocolo

Mercado Imobiliário 
em análise
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——
A primeira base de dados do banco 
de imagens da OA.
——
OApix tem como principal objectivo o
acesso online a imagens das colecções dos
arquivos da Ordem dos Arquitectos. Em
permanente crescimento e actualização,
pretende-se criar um banco de imagens di-
gitais que assuma particular destaque en-
quanto forma de divulgação da
arquitectura, tanto para fins de investiga-
ção como educativos ou outros. 
O website foi inaugurado com o acervo do

Inquérito à Arquitectura Regional Portu-
guesa (IARP), um levantamento sistemático
da construção popular, já então prestes a de-
saparecer, realizado de norte a sul do País,
conduzido pelo então Sindicato Nacional dos
Arquitectos, entre 1955 e 1960. O País foi di-
vidido em seis zonas e coube a outras tantas
equipas de arquitectos o estudo de uma área
delimitada (Minho, Trás-os-Montes, Beiras,
Estremadura, Alentejo e Algarve). A pro-
funda mutação do território português e da
sua construção que não deixou de ser notó-
ria desde então torna o material recolhido
um espólio de valor incalculável e único.
Deste Inquérito resultou a 1.ª edição da Ar-
quitectura Popular em Portugal publicada
em 1961 e reeditada em 1980, 1988 e 2004. 
——
A Arquitectura Popular em Portugal não
tem por objectivo, nem se pode considerar
como conclusão do Inquérito realizado. Os
seus ficheiros constituem largo e rico mate-
rial de investigação e estudo, ao dispor de
todos os interessados e dele outros traba-
lhos hão-de com certeza resultar, tão vastos
e completos são os documentos que ar-
quiva, a informação que oferece, as ques-
tões que levanta. Problemas há que não
dizem apenas respeito à Arquitectura, mas
um dia serão decerto aproveitados.
In Prefácio da 1.ª edição 

——
A oportunidade da celebração dos 50 anos
da primeira edição da Arquitectura Popu-

lar em Portugal impulsionou a criação
deste site que fazia falta e tardava. Num
universo de 6.000 fotografias já cataloga-
das, muitas inéditas, foram seleccionadas e
digitalizadas 2.000 que já estão disponíveis. 
A disponibilização dos ficheiros do

IARP, para além de os ir tornando acessí-
veis a um público alargado, permite dar
resposta aos pedidos de cedência de ima-
gens para estudos e publicações, tanto em
Portugal como no estrangeiro, interesse
continuado que prova o valor e as poten-
cialidades do espólio existente. 
——
O projecto foi co-financiado pela Funda-
ção Calouste Gulbenkian.
——
http://www.oapix.org.pt

OApix

OApix online
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A Ordem dos Arquitectos está particular-
mente atenta ao enquadramento socioeco-
nómico dos seus membros, em face,
designadamente, da grave crise instalada
no sector das obras públicas e particula-
res, com grave impacto em termos de tra-
balho e emprego junto dos arquitectos,
assim como dos impactos directos resul-
tantes das medidas de contenção orçamen-
tal implementadas pelo Governo. 
Como é do conhecimento público, ser

membro efectivo da Ordem implica o paga-
mento de uma quota que corresponde a 52
cêntimos por dia, com dedução substancial
em sede de IRS. Ou seja, por via desta de-
dução, o valor da quota tem um impacto
real bem menor do que vulgarmente é ajui-
zado no orçamento dos seus membros.
Importa igualmente referir que, apesar

de propostas de actualização ou mesmo de
aumento do valor da quota no passado
próximo, o Conselho Directivo Nacional
decidiu mantê-lo inalterado. Esta decisão
teve em linha de conta a crise que o País
atravessa e o respectivo impacto junto dos
seus associados. Para além do mais, dado
que esse valor nunca foi actualizado desde
Janeiro de 2005, tal corresponde na prá-
tica à sua depreciação em cerca de -16,48%,
tomados em conta os valores da inflação
até ao inicio do corrente ano. 
É ainda de referir que o valor total das

quotas recebidas se cifra actualmente em
cerca 61,39% dos rendimentos e 66,49%
dos gastos da Ordem, a que acresce o facto
de já tão só suprir os seus mais elementa-
res custos estruturais. Efectivamente,

 apesar do número crescente de inscritos
na Ordem, tal incremento não tem corres-
pondido a igual aumento nos proveitos
 decorrentes da quotização, por via das
suspensões de inscrição ou por falta de
pagamento atempado. 
Por isso, a Ordem necessita de receita

extraordinária que provém, sobretudo, dos
patrocínios e publicidade para as suas ac-
tividades, de modo a poder fazer face ao
seu normal funcionamento e a poder cum-
prir, da melhor forma possível, os seus
compromissos e a sua missão. É expectá-
vel que tal receita extraordinária, em face
da crise do País, sofra forte redução. 
Como é do conhecimento da generali-

dade dos seus membros, a situação finan-
ceira da Ordem vem merecendo, em
particular no anterior e no corrente man-
dato, um enorme esforço das suas Direc-
ções, no sentido de a equilibrar e adequar
ao contexto económico e social que todos
vivemos, buscando ganhos efectivos de efi-
ciência. Foi graças a estes ganhos de efi-
ciência que foi possível diminuir a pressão
sobre a necessidade de actualização do
valor da quota. 
Nas actuais circunstâncias, muito gosta-

ríamos de reduzir o valor da quota da
Ordem. Porém, apesar do esforço efectivo
que está retratado nos instrumentos de
gestão da Ordem, não é possível que o
valor da quota possa vir a ser reduzido,
sob pena de poder por em causa a missão
pública fundamental da própria Ordem. 

O Conselho Directivo Nacional
15 Dezembro 2011

Esclarecimento sobre 
o Valor da Quota

Nota Informativa


