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VIENA: MEIOS PARA MELHORAR A QUALIDADE 
ARQUITECTÓNICA 
João Ferreira Bento 

A OA participou no Fórum que, na cidade de Viena, d iscutiu o tema: meios 
para melhorar a qualidade da arquitectura na União Europeia. 

Organizado sob a presidência austríaca da União Europeia, decorreu nos dias 8 e 9 

de Junho, mais um encontro do Fórum Europeu das Políticas de Arquitectura 
(FEPA). 

O Fórum nasceu em 1997, num encontro em Roterdão, nos Países Baixos. Deste 

então, o país que detém a presidência da União Europeia (UE) organiza uma 

conferência semestral sobre as políticas de arquitectura praticadas nos diversos 

Estados-membros da União. Estes encontros têm a particularidade de juntar 

representantes do governo, ordens profissionais e instituições culturais de todos os 

países da UE. 

O FEPA tem-se assumido, até agora, como uma estrutura informal. Após dez anos 

de actividade, os países participantes no FEPA votaram, em Viena, a constituição de 

uma associação internacional com o mesmo nome, sedeada em Bruxelas, para 

garantir um contacto permanente com as instituições comunitárias. 

Os últimos pormenores relativos aos estatutos desta nova associação, incluindo o 

ajustamento das disposições estatutárias e a fixação das quotas das várias 

organizações, serão fixados no próximo encontro em Helsínquia. 

Em relação ao figurino do encontro as sessões da tarde do primeiro dia estiveram 

focadas nos procedimentos de contratação dos serviços do arquitecto, defendendo-

se que os concursos públicos de arquitectura são o modo mais seguro para garantir 

a qualidade arquitectónica. 

A Áustria preparou o conteúdo do encontro com um inquérito distribuído a todos os 

países da UE, pedindo amostras de edifícios com elevada qualidade arquitectónica, 

que reflectissem os procedimentos de adjudicação de contractos de arquitectura. 

A OA respondeu ao inquérito com três exemplos de edifícios, reconhecidos pela sua 

qualidade arquitectónica, mas com diferentes tipos de procedimento contratual: 

adjudicação directa, concurso por convites e concurso público. 

No segundo dia, houve uma apresentação dos inquéritos recebidos pela 

organização, tendo sido apresentados cinco exemplos de edifícios com 

procedimentos contratuais interessantes no quadro dos países da UE. Na sessão da 

tarde, definiram-se quatro grupos de trabalho com os seguintes temas: (1) concursos 
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de arquitectura, (2) suporte para recém-licenciados, (3) parcerias público privadas e 

(4) influência de interesses nacionais nos governos locais.  

Por fim, foram apresentadas as conclusões dos grupos de trabalho e a conferência 

foi encerrada pelo Director do Centro de Arquitectura de Viena, local onde decorreu 

o encontro. 

Salienta-se que a Áustria tem nove centros de arquitectura, um por cada região, com 

espaços de exposições, auditórios, biblioteca, etc. Esta rede de espaços 

polarizadores completamente independentes da Ordem dos Arquitectos são 

fundamentais para a promoção da arquitectura como expressão cultural de interesse 

público numa sociedade cada vez mais exigente com a qualidade dos seus espaços 

construídos. 

A Viena segue-se o encontro a organizar pela presidência finlandesa, com o tema 

“Celebrar a Vida Quotidiana” (Helsínquia, 19-21 Out. 2006). No próximo ano será a 

vez da presidência alemã desenvolver o tema “A Cultura da Construção na Europa” 

(Hamburgo, Maio 2007), ao qual se segue o encontro a realizar em Portugal no 
segundo semestre de 2007 (local, data e tema a definir). g 

 

 

Para saber mais: 

- Platform for Architectural Policies 

http://www.architekturpolitik.at/ 
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Fig. 1 – Igreja “Chistus Hoffnung der Weltz”, Heinz Tesar, Viena, 2000. 
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Fig. 2 – MUMOK - Museum of Modern Art Ludwig Foundation, Viena. 

 

Fig. 3 . – Leopold Museum, Ortner & Ortner, Viena. 

 

Fig. 4 – Gasometer, Coop Himmelblau, Viena, 1989. 

 

Fig. 5 - Logo da presidência austríaca. 


