
 
 
 
Trav. do Carvalho, 21-25 
1249-003 Lisboa 
Tel.:  21 324 11 00 
Fax:  21 324 11 01 
 
 
CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL      
 
 
 
 
 
Declaração sobre o Fórum Europeu para as Políticas de Arquitectura 

 

Considerando a relevância do Fórum Europeu para as Políticas de Arquitectura (FEPA) no quadro da União 
Europeia, enquanto rede de especialistas no âmbito das políticas europeias de arquitectura; 

Considerando o amplo envolvimento dos Governos e das Instituições Profissionais de todos os Estados 
Membros da União Europeia no FEPA; 

Considerando a importância do objecto central do FEPA que é o de encorajar a troca de ideias e experiências no 
âmbito da promoção de políticas de arquitectura que advoguem a qualidade edificada, urbana e paisagística, 
bem como, em termos gerais, a qualidade do ambiente construído na Europa e nos respectivos países; 
 
Considerando a Resolução sobre a Qualidade Arquitectónica em Ambientes Urbanos e Rurais na Europa, 
aprovada na primeira reunião do FEPA, em Paris, no ano de 2000, e adoptada pelo Conselho de Ministros 
Europeu em 12 de Fevereiro de 2001 (2001/C73/04), bem como as consequentes Resoluções e Declarações do 
Fórum, nomeadamente a Carta de Leipzig sobre a Sustentabilidade das Cidades Europeias de 2007 e a 
Declaração de Ljubljana sobre a Regeneração Urbana e Mudança Climática de 2008; 
 
Considerando que a participação activa e regular de Portugal no FEPA tem sido apenas assegurada pelo 
respectivo pilar profissional, a Ordem dos Arquitectos, sem a desejável presença e contributo dos dois outros 
pilares institucionais, o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e o 
Ministério da Cultura, ao invés do que sucede com a esmagadora maioria dos Estados Membros da União; 
 
Considerando que urge equacionar e implementar uma Política Nacional de Arquitectura em Portugal, tal como já 
sucede na grande maioria dos Estados Membros da União Europeia; 
 
 
O Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos, reunido no dia 5 de Setembro, decidiu: 
 
- Apelar genericamente ao envolvimento activo e regular do Governo da República Portuguesa no Fórum 
Europeu para as Políticas de Arquitectura, assegurando a participação nas respectivas reuniões bi-anuais no 
quadro das Presidências da União Europeia; 
 
- Apelar especificamente ao envolvimento activo e regular do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Regional no Fórum Europeu para as Políticas de Arquitectura, nomeadamente 
através da Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano e do Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana; 
 
- Apelar especificamente ao envolvimento do Ministério da Cultura no Fórum Europeu para as Políticas de 
Arquitectura, nomeadamente através da Direcção-Geral das Artes e do Instituto de Gestão do Património 
Arquitectónico; 
 
- Apelar ao Governo da República Portuguesa para a criação de condições que permitam equacionar e 
implementar uma Política Nacional de Arquitectura em Portugal; 
 
- Disponibilizar a Ordem dos Arquitectos para que seja possível, em estreita concertação com o Governo da 
República Portuguesa, implementar em Portugal uma Política Nacional de Arquitectura, procurando garantir um 
novo quadro que permita uma crescente qualidade e sustentabilidade do ambiente construído, enquanto direito e 
bem-comum de todos os portugueses. 
 


