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Fórum Europeu das Políticas de Arquitectura 

SEMINÁRIO SOBRE A QUALIDADE ARQUITECTÓNICA 

João Ferreira Bento 

No final do passado mês de Junho realizou-se, na ci dade de Luxemburgo, o 
Fórum Europeu de Políticas de Arquitectura, em simu ltâneo com o Conselho 
informal dos Ministros da Cultura dos estados membr os da União Europeia. 

Nos passados dias 27 e 28 de Junho, após seis meses do encontro em Roterdão, 

realizou-se nova reunião do Fórum Europeu das Políticas de Arquitectura, desta 

vez, organizado pela presidência Luxemburguesa da União Europeia. Seguindo o 

exemplo dos seus Seguindo o exemplo de outros países da União, o Parlamento de 

Luxemburgo aprovou a Política Nacional de Arquitectura, em Junho de 2004, 

inspirando-se na política de arquitectura finlandesa.  

Tendo a seu cargo a presidência da União, Luxemburgo decidiu fazer coincidir o 

Conselho informal dos Ministros da Cultura com o Fórum, de modo a realizar uma 

avaliação do impacto da A Resolution for architectural quality in Europe aprovada no 

Concelho de Ministros Europeu (2001/C73/04), de 12 de Fevereiro 2001. 

O encontro teve como tema base a Qualidade da Arquitectura organizando-se em três 

sessões: 

1. Políticas de arquitectura na Europa: encontro com os Ministros da Cultura;  

2. Espaço construído e natural: instrumentos para a qualidade; 

3. Arquitectura e sociedade: modos de comunicação. 

Encontro com os Ministros da Cultura 

Na primeira sessão, estiveram presentes os Ministros da Cultura da União Europeia. 

Tendo sido apresentado o relatório sobre a avaliação dos efeitos da Resolução do 

Conselho de Ministros Europeu sobre a Qualidade Arquitectónica aprovada em Paris, 

em 2001.  

O relatório foi elaborado pelo arquitecto irlandês Michael O´Doherty, concluindo que, 

neste momento, nos 25 países da União, existem 13 políticas nacionais de 

arquitectura aprovadas e 11 países a começar a desenvolver as suas políticas 

nacionais de arquitectura.  

Este relatório está disponível na NET e sintetiza a situação portuguesa da seguinte 

forma:  
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“Portugal está presentemente a encarar a formulação de uma política de arquitectura. 

O programa está a cargo da DGOTDU, Direcção Geral do Ordenamento do território e 

Desenvolvimento Urbano.” 

“O principal proponente da política é a OA, Ordem dos Arquitectos. A política deve ser 

sujeita a discussão pública e integrada no Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território.” 

Instrumentos para a qualidade arquitectónica 

Nesta sessão debateu-se a necessidade de arranjar mecanismos que garantam a 

qualidade e que consigam dar resposta aos desafios ambientais, económicos, de 

mobilidade e atractividade das cidades e regiões. Os projectos arquitectónicos são 

oportunidades para proporcionar respostas a estes desafios, desde que existam os 

instrumentos e procedimentos necessários para atingir qualidade. 

Realizaram-se durante a sessão várias intervenções de distintas personalidades, tais 

como, o presidente de Câmara de Luxemburgo e o vereador finlandês responsável 

pelo planeamento urbano de Helsínquia, e uma representante da Comissão 

Interministerial das construções públicas (MICPQ) de França, entre outros. 

Modos de Comunicação 

Na última sessão debateram-se os modos de comunicação da arquitectura com a 

sociedade de forma a despertar os cidadãos pelos temas da arquitectura e do 

planeamento da cidade.  

Foram apresentados vários casos concretos dos quais destacamos a experiência do 

“disturb”, disponível na NET. 

A participação portuguesa 

Portugal foi representado pelo DGOTDU, pelo IPPAR e pela OA. A Presidente da 

Ordem dos Arquitectos Portugueses, Helena Roseta, apresentou o Inquérito à 

Arquitectura do Século XX em Portugal - IAP XX, projecto de inventariação e 

sistematização da Arquitectura do século passado, a decorrer neste momento em 

Portugal.  

Na sequência desta apresentação diversos estados membros da União mostraram 

desejo de participar com Portugal na criação de uma base de dados do património 

arquitectónico Europeu. 

A manifestação deste interesse constitui um bom augúrio para a presidência 

portuguesa da União Europeia, aprazada para o segundo semestre de 2007, ocasião 

em que o nosso país terá certamente a oportunidade de apresentar os primeiros frutos 
da sua Política Nacional de Arquitectura. g 
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Para saber mais: 

- Fórum Europeu das Políticas de Arquitectura 

www.architecture-forum.net 

- A Resolution for architectural quality in Europe (2001/C73/04) 

http://www.culture.gouv.fr/culture/organisation/dapa/pdf/resolution.pdf 

- Relatório de Michael O´Doherty sobre os efeitos da Resolução 

http://www.architecture-forum.net/dbfiles/news_0052_en_EFA%20Survey.pdf 

- Disturb collective – an experience of resistance 

http://disturb.be/ 

- IAP XX 

http://www.arquitectura2003.com.pt/iapxx/projecto.html 
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Fig. 1 - Skip – Pavilhão de informação de Fonds Belval, Polaris Architects, 2005. 
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Fig. 2 - Alain Sagne, Secretary General - ACE e Rob Doctor, director do Berlage 

Institute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Abbaye de Neumunster, Luxemburgo. 


