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UM “SELO EUROPEU”  
PARA A QUALIDADE ARQUITECTÓNICA 
João Ferreira Bento 

No final do passado mês de Outubro, realizou-se em Roterdão o Fórum Europeu 
de Políticas de Arquitectura, onde a qualidade  na arquitectura e o papel 
significativo que a mesma desempenha na qualificaçã o do ambiente urbano e 
consequentemente na qualidade de vida dos cidadãos europeus, estiveram no 
centro da discussão das intensas actividades que se  desenrolaram ao longo dos 
diversos dias. 

O que é o Fórum Europeu de Políticas de Arquitectur a? 

O Fórum Europeu de Políticas de Arquitectura é uma rede informal de arquitectos e 

instituições Europeias que se ocupa com a formulação e execução de políticas de 

arquitectura, sendo constituído por um grupo crescente de representantes de 

ministérios ou organismos governamentais, institutos de arquitectura ou organizações 

profissionais. 

Esta organização internacional nasceu na sequência de uma conferência sobre 

políticas de arquitectura, que se realizou em Roterdão, durante a presidência 

Holandesa da União Europeia, em 1997.  

Os resultados desse encontro foram apresentados à Comissão Europeia e desde essa 

data, os estados membros que recebem a presidência da União, organizam uma 

conferência ou encontro de interessados sobre Políticas de Arquitectura, com o 

objectivo de criar uma rede de colaboração internacional para trocas de 

conhecimentos e experiências no campo da arquitectura. 

No ano 2000, durante a Presidência Francesa da União formalizou-se o Fórum e foi 
elaborado o documento intitulado A Resolution for Architectural Quality in Europe1. 

Nessa ocasião também foram estabelecidos compromissos relativos à organização do 

Fórum criando a Comissão Organizadora (Steering Committee) e calendarizando-se a 

frequência dos encontros.  

Nestes últimos anos o Ministério da Cultura do estado Francês, o Conselho dos 

Arquitectos Europeus, o Instituto Berlage, o Ministério Belga das Comunidades 

Francesa e Flamenga e o Conselho Nacional dos Arquitectos de Itália têm constituído 

o grupo de coordenação e organização do Fórum.  

                                                
1 Esta Resolução foi apresentada e aprovada no Concelho de Ministros Europeu (2001/C73/04), em 12 de Fevereiro 

de 2001, com o objectivo de salvaguardar a qualidade da arquitectura nas áreas urbanas e rurais. 
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Roterdão, Outubro de 2004 

Nos dias 24, 25 e 26 de Outubro, no âmbito da Presidência Holandesa da União 

Europeia, que decorre durante o segundo semestre de 2004, realizou-se o Fórum 
Europeu de Políticas de Arquitectura, subordinado ao tema, Encounter & Exchange, 

The Culture of Architecture and Spatial Planning in the European Union. 

O Fórum teve a participação de cerca de 100 convidados, entre representantes de 

organizações diversas (governamentais, institucionais e organizações profissionais) e 

personalidades dos domínios da arquitectura, do planeamento e do controlo da 

qualidade, dos 25 estados membros da União Europeia. O evento foi organizado pelo 

Netherlands Architecture Institute (N.A.I.), pelos Young European Architects (Y.E.A.) e 

o Berlage Institute. 

Em representação de Portugal estiveram presentes o Arq.º Manuel Vicente, Vice-

Presidente da Ordem dos Arquitectos, a Arq.ª Maria Castor Teixeira, em 

representação da DGOTDU e o finalista da Faculdade de Arquitectura, João Ferreira 

Bento. 

No primeiro dia da conferência, realizaram-se várias excursões a uma série de obras 

seleccionadas de arquitectura contemporânea e de desenvolvimento urbano, 

nomeadamente as seguintes: uma obra de reestruturação de uma zona-satélite 

residencial de Roterdão do período do pós-guerra, na zona de Hoogvliet; a uma obra 

de reconversão de uma zona portuária de Roterdão e a uma obra de reconversão de 

um antigo quartel militar no interior da cidade de Breda. Efectou-se ainda uma visita ao 

Centro de Informação da construção da linha ferroviária do TGV Bruxelas – 

Amesterdão. 

No segundo dia iniciaram-se os debates e as sessões de trabalho no N.A.I. A sessão 

de abertura foi feita pelo Secretário de Estado da Cultura holandês, Medy Van der 

Laan, seguindo-se de uma palestra sobre Cultura e Planeamento. Seguiu-se uma 

apresentação dos Young European Architects, sobre o papel dos jovens arquitectos 

numa nova realidade economica e cultural na Europa.  

No período da tarde, realizaram-se quatro workshops simultâneos onde os 

participantes se dividiram em quatro grupos de trabalho: 1º - O papel dos jovens 

arquitectos numa Europa politicamente e culturalmente diversificada; 2º - A prática 

arquitectónica numa nova realidade económica europeia; 3º - Controlo de qualidade 

nas áreas urbanas e rurais; 4º - Regulamentação Europeia relacionada com os 

serviços e a prática da arquitectura. 

Houve uma apresentação dos resultados dos workshops, conclusões e 

recomendações, onde ficaram apontados caminhos e soluções para os temas 

discutidos, embora se deva realçar que foi difícil encontrar uma plataforma de 

consenso entre os diferentes participantes. Notou-se sobretudo uma certa dificuldade 
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em definir o conceito de qualidade em arquitectura, tendo presente que existem 

disparidades entre os países em aspectos como as tradições construtivas, questões 

culturais e quantidade de recursos financeiros que os mesmos dispõem para este fim. 

O arquitecto Manuel Vicente, na sua comunicação ao Fórum, sugeriu que fosse 

adoptado um critério de certificação das novas edificações da produção imobiliária - 

construções de raiz ou obras de renovação - com qualidade arquitectónica através de 

uma espécie de “selo europeu”, que permitisse aos cidadãos seleccionar 

inequivocamente os edifícios e outros locais com qualidade.  

Por fim, houve uma apresentação da publicação “Architecture & Quality of Life”, por 

parte de Marie Hélène Lucas, do Architecture Council of Europe (ACE). O 

encerramento das sessões foi realizado por Mels Crouwel – Netherlands Government 

Architect.  

No último dia realizou-se o denominado Steering Committee, que consistiu numa 

reunião de trabalho, onde se apresentaram projectos e se definiram compromissos 

para futuros encontros do Fórum. 

Durante os debates realizados ao longo do Fórum enfatizou-se que a qualidade 

arquitectónica e a melhoria da qualidade do ambiente urbano são os elementos chave 

que podem contribuir para conseguir atingir os objectivos ambiciosos da Agenda de 

Lisboa, e ao mesmo tempo, conseguir um desenvolvimento sustentável contribuindo 

para a atractitividade das cidades e regiões. 

A presidência do Luxemburgo que tomará posse imediatamente após a presidência 

holandesa, no primeiro semestre de 2005, colocou o tema Políticas de Arquitectura na 

sua agenda da presidência. 

Em complemento a algumas actividades já planeadas, o Fórum está a procurar 

realizar a revisão e a avaliação do impacto da Resolução sobre a Qualidade 

Arquitectónica aprovada pelo Conselho Europeu, de 12 Fevereiro 2001, na agenda da 

reunião formal dos Ministros da Cultura programada para o fim de Junho 2005, no 

Luxemburgo. 

Isto ocorrerá cinco anos depois da adopção da Resolução (presidência Francesa), e 

da presidência Finlandesa ter tido a iniciativa de lançar o Fórum. Além disso, espera-

se que o conselho adopte conclusões relativas à revisão e avaliação da Resolução, 

que darão continuidade à mesma. 

Em particular, pretende-se envolver os novos estados de membro e aconselhá-los a 

subscrever aos princípios contidos na Resolução, de que não eram signatários 

naquela data, por razões óbvias. Pretende-se, ainda, que o Conselho Europeu enfatize 

a necessidade de considerar os assuntos relativos à qualidade arquitectónica na 
estrutura dos fundos estruturais durante o período seguinte – 2007 - 2013. g 
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Imagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1  Roterdão, bairro Hoogvliet, projecto Wimby, School Parasits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Breda, Poppodium Mezz Teather, Erik Van Egeraat Associated Architects. 
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Fig. 3 - Breda, Carré Apartment Building, OMA/Rem Koolhaas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


