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a sul
OA-SRS vAi lAnçAR 
ObSeRvAtóRiO  
dA encOmendA
O Observatório da Encomenda 
permitirá conhecer melhor a 
situação da encomenda pública 
na área de intervenção Da Oa-sRs 
e actuar de forma informada 
em defesa da profissão e da 
promoção da arquitectura. 
Para a OA-SRS, não tem sido assegurado o acesso equi-
tativo dos arquitectos aos projectos e casos de excepção 
não podem tornar-se a regra, sobretudo quando estão 
em jogo dinheiros públicos. O Observatório pretende 
identificar e denunciar as situações de abuso do recursos 
aos ajustes directos por parte das entidades públicas.
A decisão de criar um Observatório da Encomenda re-
sulta do balanço que a OA-SRS fez recentemente do 
1.º semestre de 2009, tendo definido como prioritário, 
para o 2.º semestre, o acompanhamento da situação 
profissional dos arquitectos e da encomenda de pro-
jectos de Arquitectura.
A crise económica tem repercussões no exercício da 
profissão, porquanto a maioria dos arquitectos estão 
ligados à construção, um dos sectores mais afectados. 
A situação tem sido acompanhada pelo Conselho de Ar-
quitectos da Europa que, em Abril deste ano, divulgou 
os resultados de um inquérito feito em 32 países. Dos 
dados obtidos destaca-se que um, em cada seis arqui-
tectos europeus, ficou sem trabalho desde Setembro 
de 2008 e que um, em cada três ateliers, sofreu uma 
redução no número de trabalhadores. Em Portugal sa-
bemos que, em Março deste ano, estavam inscritos nos 
Centros de Emprego cerca de mais de 60% de arquitec-
tos do que em Março de 2008.
As recentes iniciativas do Governo relativas à quali-
ficação dos técnicos responsáveis pelos projectos e 
à definição de uma Política Nacional de Arquitectura 
poderão permitir novos campos de trabalho.
Será, no entanto, necessário clarificar a forma de enco-
menda de projectos por parte das entidades públicas. 
Embora o novo Código dos Contratos Públicos tenha 
alargado o âmbito do Concurso Público, o Governo tem 
emitido sinais contraditórios ao fazer ajustes directos 
sem critérios claros em projectos de referência, como 
é o caso do centro cultural Africa.cont, ou criando, atra-

vés do Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, um 
regime excepcional para as obras de modernização no 
parque escolar. Simultaneamente, foram deixados na 
gaveta projectos anteriormente elaborados, de que 
serve de exemplo o caso das obras no Terreiro do Paço.
De novo, há que sublinhar: não tem sido assegurado o 
acesso equitativo dos arquitectos aos projectos, e ca-
sos de excepção não podem tornar-se a regra, sobre-
tudo quando estão em jogo dinheiros públicos.
A prática do Concurso Público de Concepção tem sido 
defendida pela Ordem dos Arquitectos não só por pos-
sibilitar ao dono da obra escolher o melhor projecto, 
mas também por permitir alargar a discussão sobre a 
construção da cidade, uma maior participação dos ha-
bitantes nas decisões e contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida.
A próxima legislatura será marcada por um esforço de 
crescimento da economia, coordenado com a atenção 
à diminuição do deficit orçamental. O Concurso Público 
há muito que provou ser uma forma eficiente de gestão 
de despesa, havendo condições para não pôr em causa, 
em termos de prazo, a execução do investimento.

PAtRimóniO  
edificAdO em RiScO
Oa-sRs alERta EntiDaDEs 
PROPRiEtÁRias PaRa O altO valOR 
cultuRal DOs EDifíciOs 
A OA-SRS foi alertada, por diversos membros, para o 
facto de a REFER pretender demolir a Torre projecta-
da pelo Arq. Cotinelli Telmo, no Pinhal Novo e solicitou 
um pedido de esclarecimentos à REFER apelando para 
a necessidade de programar a sua salvaguarda e do 
cuidado que deve ser posto na intervenção, a ser exe-
cutada por profissionais qualificados.
Entretanto, a Fundação DOCOMOMO Ibérico – que, no 
início do próximo ano, será presidida pela Professora 
Arquitecta Ana Tostões – também tomou posição so-
bre o assunto.
No início de Julho, a OA-SRS também contactou o Ins-
tituto Politécnico de Leiria, no sentido de apurar as 
eventuais alterações que pretende realizar no edificio 
da ESAD, nas Caldas da Rainha, projectado pelo Mestre 
Victor Figueiredo, e disponibilizar-se para apoiar uma 
solução que dignifique a obra, o arquitecto e as preten-
sões da instituição.
JOSÉ MANUEL RODRIgUES

RelAtóRiO de 
ActividAdeS  
dO 1º SemeStRe
O RElatóRiO DE activiDaDEs DO 
DO cOnsElhO DiREctivO REgiOnal 
DO sul RElativO aO 1º sEmEstRE  
2009 REvEla quE a maiORia DOs 
PROjEctOs PREvistOs nO PlanO  
DE activiDaDEs fORam jÁ 
iniciaDOs: DOs 175 PROjEctOs 
PREvistOs PaRa 2009, fORam 
iniciaDOs, EstãO Em cuRsO  
Ou jÁ fORam cOncluíDOs 77%.
O balanço deste período revela ainda que a “SRS esta-
beleceu contactos com diversas entidades visando a 
abertura de novos concursos, facto que só virá a ter 
expressão no 2º semestre. Para além disso, normalizou 
uma série de procedimentos, estabeleceu diversos do-
cumentos tipo, elaborou uma carta de princípios e abriu 
a bolsa de jurados”, lê-se no preâmbulo do documento.
Este primeiro semestre ficará ainda marcado pela ma-
terialização daquele que foi um dos desejos mais for-
tes manifestados pelos arquitectos no início do ano: o 
Decreto 73/73 foi revogado, “concluindo o persistente 
trabalho do Conselho Directivo Nacional”.
O Relatório pode ser consultado na íntegra  
em www.oasrs.org/conteudo/uploads/relatorioSemestre.pdf

EDital
PROcEssO 
DisciPlinaR  
n.º 29/06
Ricardo Aboim Inglez, Vice-Presidente do Conselho 
Directivo Regional da Secção Sul da Ordem dos Ar-
quitectos, no cumprimento das competências atri-
buídas pelo n.º 1 do Artigo 66.º do EOA – Estatuto da 
Ordem dos Arquitectos:
FAZ SABER que o Conselho Regional de Disciplina da 
Secção Sul da Ordem dos Arquitectos, por Acórdão da-
tado de 13 de Maio de 2009, entretanto transitado em 
julgado, referente ao Processo Disciplinar n.º 29/06, 
em que é Participante o Senhor Arquitecto Fernando 
Jorge Sérgio Feijão Reis Martins, considerou que o ar-
guido Arquitecto Carlos Alberto Pegado dos Santos, 
membro n.º 7193/S, com morada domiciliária na Praça 
Infante D. Henrique, n.º 3 – R/C Dto / 2670-390 Loures, 
violou os deveres deontológicos previstos na alínea 
a) do n.º 4 do Artigo 11.º do Regulamento de Deonto-
logia da OA e alínea a) do Artigo 51.º  do EOA, pelo que 
foi condenado pela prática da infracção disciplinar na 
pena de:
censura
nos termos da alínea b) do n.º 1 do Artigo 55.º do EOA.
Para constar se passou o presente edital que vai ser 
afixado e publicado de harmonia com as disposições 
legais aplicáveis.
LISbOA, 08 DE JULHO DE 2009

RICARDO AbOIM INgLEz

nOvOs
em 31 de JulhO, 
O últimO 
númeRO de 
RegiStO de 
membRO dA 
ORdem dOS 
ARquitectOS  
AtRibuídO  
é 17 797.

a sul
Ana Isabel Pereira de Jesus 
André Vasques Neto Lopes 
Bianca Guido de Castro 
Bruno Manuel Pinheiro Malés 
Cláudia Andreia Alves Ricardo 
Hélder Miguel Batista Pereira 
Inês Lima Rodrigues 
Inês Ramos de Carvalho 
Inês Torcato Relvas 
Joana Peixoto de Araújo 
Jorge Manuel Cunha Vieira 
Jorge Vicente de Mendonça Carrão 
José Fernandes Pereira Batista 
Lígia Matos Ribeiro 
Maria Filomena Rocha Soares 

Maria Inês Monteiro Horta 
Mário Rui Pinto Cardoso 
Paulo Alexandre Carvalho Lucas 
Pedro Manuel Guerreiro Fernandes 
Rodolfo Manuel do Vale Gonçalves 
Sílvia Lourenço Amaro 
Sofia Alexandra Carvalho Lucas 
Sofia Alexandra Pereira Jerónimo 
Sónia Isabel Almaça Fortunato 
Telmo Ricardo Sousa Antunes 
Vera Mónica Nunes Castanhas 

PReStAção de SeRVIço
Enrique Santo Tomas Arina

a nORtE
Ana Carina da Costa Marques 
Ana Isabel Laureano Alves 
Ana Luísa Henriques Olivieira 
Ana Luísa Mirandela Mendonça 
Ana Sofia Rodrigues Gonçalves 
Andreia Filipa Vaz Monteiro 
Angelina Raquel Pinto Faria 
António Manuel Ribeiro Cardoso 
Carlos António Teixeira dos Santos  
Catia Marques Alexandre 
Cristina S. Cardoso Saldanha Peres 
Filipe Clara Miranda 
Hugo André Granja Venade 
Hugo António dos Santos Melo 
Hugo Filipe Ferraz Almeida 

Jaymar Reas delgado 
Joana Maria da Cunha Machado 
João Nuno Aires Pereira 
João Rui Pires Gavião 
José Albano Monteiro Fernandes 
Luís André Campos Cruz 
Luís Miguel Ramos Gaspar 
Manuela Maria Gomes de Sousa 
Márcia Sofia oliveira Costa 
Maria Gabriela de Sousa Pinto 
Maria Joana da Costa Figueiredo 
Mário Manuel Pereira Oliveira 
Marta Chacim Rodrigues Aragão 
Marta Isabela Fernandes Oliveira 
Milene Raquel Ferreira de Almeida 

Mónica Raquel Fernandes Macieira 
Nuno Miguel diogo Costa 
Paulo Vicente da Silva Lima 
Pedro Miguel de Sousa Santos 
Pedro Nuno Ribeiro da Silva 
Ricardo da Silva oliveira 
Rita Marisa dos Santos Rodrigues 
Rómulo Almeida Neto 
Sofia Barros Andrade 
teresa Filipa Moreira Magalhães 
Teresa Manuela Picarote Rodrigues 
tiago Leal Pignatelli e Vasconcelos 
Vânia Alexandra Gomes Domingues

Arquitectura Ricardo Matos e Luís Loureiro arquitectos Colaboradores Carlos da Quadrada, Nuno Matos e Joana Figueiredo arquitectos especialidades Maria Cristina Marques (Arquitectura Paisagista);  Américo Gomes, Miguel Lopes 
(Estabilidade e Gás);  Augusto Resende (Instalações Eléctricas, Telecomunicações e Segurança Electrónica); Mafalda Chaves, Catarina Santos (Água, Drenagem de Esgotos e Águas Pluviais); Azevedo (Mecânica, Ventilação e AVAC); Mafalda 
Chaves (Térmica e Acústica); Luís Oliveira Santos (Fotografia)
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a nORtE naciOnal
SimPóSiO mAking 
cOmPetitiOnS
PaRticiPaçãO DO atEliER 
imPROmPtu aRquitEctOs
Realizou-se a 18 de Junho no Architekturzentrum de Vie-
na (AzW) o simpósio Making Competitions que reuniu ar-
quitectos, políticos, membros de júri e sociólogos para 
analisar e debater as experiências dos intervenientes 
em concursos de Arquitectura no contexto europeu. 
O atelier ‘Impromptu arquitectos’ foi convidado a inte-
grar o painel European visions: Is the European system 
a chance for newcomers? moderado por Hans Ibelings 
(autor e editor da revista de arquitectura ‘A10’). O atelier 
português apresentou a sua experiência no Concurso In-
ternacional Make me a Home, destacando a dinâmica que 
desenvolveram no âmbito do concurso, explicando o pro-
cesso desde o seu início, a decisão de concorrer, passando 
pelo momento de anúncio como vencedores e terminando 
com o processo actual de desenvolvimento do projecto.
No decurso do Simpósio foi também inaugurada a exposi-
ção Deadline Today!, em que participaram os arquitectos 
portugueses: André Campos. Joana Mendes – Arquitectos, 
a.s* atelier de Santos, Claudiovilarinho, CVDB arquitectos, 
Guedes De Campos, Impromptu arquitectos, nbAA | nadir 
bonaccorso arquitectos Associados, NPS arquitectos, 
Nuno Abrantes, Paula Santos, Pedro Barata Castro, Paulo 
Moreira e Pedro Campos Costa. A selecção dos trabalhos 
para a exposição foi da inteira responsabilidade da Won-
derland, com a coordenação de Silvia Forlati. 
Esta iniciativa organizada pela plataforma Wonderland 
contou com a colaboração da OA-SRN na discussão do 
tema e do inquérito.

10 AnOS ARquitectuRA  
nAAv’00’09
No seguimento da abertura de inscrições para parti-
cipação na Exposição 00’09’ (ver mensageiro #323), 
promovida pelo Núcleo de Arquitectos de Aveiro (NAAV) 
com a colaboração da OA-SRN, o Júri, constituído pelos 
arquitectos Jorge Carvalho (designado pela OA-SRN), 
João Mendes Ribeiro (convidado pelo NAAV) e Teresa 
Rodeia (designada pela OA-SRS), procedeu à selecção 
das obras que irão integrar a Exposição NAAV’00’09 e 
respectivo catálogo. Das 81 propostas apresentadas, o 
Júri seleccionou 35, tal como consta da respectiva Acta:
z Alteração de interiores de moradia em banda, Oliveira 
de Azeméis | Hélder José Vieira Ferreira 
z Alto dos Forninhos – Loteamento, São Bernardo, 
Aveiro | Ricardo Vieira de Melo 
z Armazéns de Aprestos na Afurada, Afurada, Vila Nova 
de Gaia | Paulo Adriano Vieira Lousinha 
z Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis | Atelier 
D’Arquitectura JALopes da Costa 
z Casa Avenal, Oliveira de Azeméis | Carlos Castanheira 
z Casa da Eira, Avanca, Estarreja | Filipe Almeida Homem 
z Casa da Rua Nova, Válega, Ovar | Filipe Almeida Homem 
z Casa do Parque, Aveiro | Cláudia Albino e João Cardielos 
z Casa Guilherme C., Ovar | Atelier D’Arquitectura 
JALopes da Costa 
z Casa Macieira, Santa Maria da Feira | Pedro Filipe 
Santos Barbosa 
z Casa Major Pessoa – Reabilitação e Adaptação, Aveiro 
| Mário Manuel Sarabando Dias 
z Casa Miguel Rocha, Ovar | Rui Miguel Almeida Ventura 
z Casa Nuno Branco, Arada, Ovar | Nelson Leite de Resende 
z Casa Ossela, Oliveira de Azeméis | Bruno Marques 

z Casa Pátio, Santa Maria da Feira | Pedro Filipe  
Santos Barbosa 
z Casa Quinta do Buraco III, Oliveira de Azeméis  
| Carlos Castanheira 
z Casa Reis Leal, Irivo, Penafiel | Paulo Adriano  
Vieira Lousinha 
z Casa Saril, Saril, Arouca | Luís Miguel Florêncio da Costa 
z Casa Tivinha, Oliveira de Azeméis | Carlos Castanheira 
z Casas Agras do Norte, Aveiro | Ricardo Vieira de Melo 
z Casas no Canal, Aveiro | Ricardo Vieira de Melo 
z Consolidação de Ruínas e Moradia, Montemor-o-Velho 
| Luís Loureiro e Ricardo Matos 
z Edifício Farol, Praia da Barra, Ílhavo | Ricardo  
Vieira de Melo 
z Edifício Live’in Glicínias, Aveiro | Ricardo Vieira de Melo 
z Estação Central de Camionagem,Vale de Cambra | 
Atelier D’Arquitectura JALopes da Costa
z Farmácia Alagoas, Aveiro | Paulo Miguel Gomes dos Reis 
z Habitação Celestino, Esmoriz, Ovar | Rui Manuel Vita 
de Lacerda Machado 
z Habitação Multifamiliar “Quinta do Alla”, Águeda | 
Daniel José Oliveira 
z Habitação Unifamiliar, Murtosa | João Carlos  
da Silva Ruela 
z Habitação Unifamiliar, Podence, Macedo de 
Cavaleiros | Victor Manuel Filipe de Carvalho 
z Habitação Unifamiliar José Ramos, Estarreja  
| Nuno Miguel Matos Silva 
z Hotel Casino de Chaves, Chaves | Rui Manuel  
Vita de Lacerda Machado 
z Igreja Paroquial de Arada, Arada, Ovar | Nelson  
Leite de Resende 
z Projecto Estendal, Peça 01, Ovar, Montijo, Lisboa  
| Xavier Almeida 
z Santa Casa da Misericórdia – Sede Administrativa, 
Estarreja | Cristina Emília Ramos e Silva 
z A Exposição 00’09’ terá lugar em Aveiro, entre 
Novembro de 2009 e Janeiro de 2010.
A acta do Júri com a selecção de obras está disponível para 
consulta em www.oasrn.org > Concursos

PRémiO  
feRnAndO távORA
cOnfERência Da PREmiaDa  
Da 4ª EDiçãO E lançamEntO  
Da 5ª EDiçãO
6 de outuBRo, MAtoSINHoS
Dado que o Dia Mundial da Arquitectura 2009 coincide com 
o Feriado Nacional de 5 de Outubro, a conferência da pre-
miada da 4ª edição do Prémio Fernando Távora, Cristina 
Salvador, e o Lançamento Público da 5ª edição do Prémio 
decorrerão no dia 6 de Outubro, terça-feira, às 22h00, no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos.
O lançamento da 5ª edição do Prémio assinala também 
o início da parceria da Associação Casa da Arquitectura 
com a OA-SRN e a Câmara Municipal de Matosinhos na 
sua promoção. 
O Prémio instituído pela Ordem dos Arquitectos, é orga-
nizado pela sua Secção Regional Norte (OA-SRN), e con-
ta este ano com o patrocínio da AXA e do Barclays Bank.
Mais informações em www.oasrn.org > Prémio Fernando Távora

cOlóquiO 
inteRnAciOnAl 
(RE) cOnstRuiR ciDaDEs  
| PaRcERia OasRn
24 A 26 de SeteMBRo, PoRto
No âmbito do Colóquio internacional (Re)Construir Cida-
des, a OA-SRN promove o lançamento do Mapa de Arqui-
tectura ‘Porto de Marques da Silva’, co-organizado com 
a Câmara Municipal do Porto e a Fundação Instituto José 
Marques da Silva (FIMS), e um programa de visitas guia-
das à obra de Marques da Silva no Porto, organizado em 
parceria com a FIMS. 
O programa pormenorizado será oportunamente divulgado em 
www.oasrn.org > Cultura

“(Re)Construir Cidades: Cartografias a partir de Marques 
da Silva” é um colóquio sobre cidades e arquitecturas na 
passagem do séc. XIX para o séc. XX. Pretende-se lançar 
olhares e reinterpretar os fundamentos da cultura mo-
derna que, no Porto, teve em Marques da Silva um dos 
seus principais actores. O colóquio decorre entre 24 e 26 
de Setembro, no Auditório Fernando Távora, FAUP, Porto, 
e é organizado pela Fundação Instituto José Marques da 
Silva, em parceria com a Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto e a Fundação de Serralves, tendo 
o apoio da OA-SRN e da Universidade do Porto.
Inscrições, programa completo e outras informações  
em www.fims.up.pt
A FIMS tem como missão assegurar a promoção cultural, 
científica, educativa e artística, designadamente a 
classificação, preservação, conservação, investigação, estudo 
e divulgação de todo o património artístico e arquitectónico 
do arquitecto José Marques da Silva (1869-1947), e 
ainda, complementarmente, o espólio literário, artístico, 
arquitectónico e urbanístico dos arquitectos Maria José Marques 
da Silva (1914-1996) e David Moreira da Silva (1909-2002), 
bem como de outros arquitectos portugueses. Na actual 
plataforma documental destacam-se os desenhos de projecto, 
maquetas, cadernos e correspondência, livros, revistas e 
catálogos técnicos internacionais, postais, fotografias e 
uma interessante colecção de pintura. Além da preservação, 
investigação e divulgação do seu vasto acervo documental, 
a FIMS promoverá diversas actividades no domínio cultural, 
artístico e educativo, em estreita articulação com outras 
instituições directamente ligadas à arquitectura e com outras 
entidades, públicas ou privadas, que de algum modo valorizam 
a arquitectura, o urbanismo, a escultura, a arte e a cultura em 
geral. Nesse sentido, a FIMS apoia projectos de investigação, 
promove e participa na realização de exposições, conferências 
e colóquios, coordena uma linha editorial e colabora em 
actividades de formação sobre o Porto de Marques da Silva.
Tel. 225 518 557/225 518 578. Fax 225 518 746

WORkShOP e ciclO  
de cOnfeRÊnciAS
sWissPORt’09
23 SeteMBRo (wARM uP)
24 e 25 SeteMBRo (eNCoNtRoS SwISS PoRt)
O workshop de Arquitectura é organizado pela Faculda-
de de Arquitectura da Universidade do Porto em con-
junto com a École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
dirigindo-se exclusivamente a alunos destas duas es-
colas, e conta com a presença de Adalberto Dias, Álvaro 
Siza, Ângelo de Sousa, Bruno Marchand, Camilo Rebelo, 
Dieter Dietz, Domingos Tavares, Eduardo Souto Moura, 
Guilherme Machado Vaz, Inès Lamunière, José Salgado, 
Manuel Centeno, Nuno Brandão Costa, Pedro Bandeira, 
Pedro Tiago Pimentel, Rui Cunha, e Tereza Siza. 
O ciclo de conferências, que se realizará na Casa da Mú-
sica, apresenta os arquitectos: Adalberto Dias, Álvaro 
Siza, Bruno Marchand, Camilo Rebelo, Devanthéry & La-
munière, Eduardo Souto de Moura, Herzog & de Meuron 
– Jacques Herzog, Pedro Tiago Pimentel e Unded Archi-
tects – Dieter Dietz.
Os projectos desenvolvidos pelos estudantes serão apre-
sentados numa exposição, e integrarão a publicação do 
catálogo Swissport’09, que inclui um projecto de arquitec-
tura por conferencista convidado, assim como ensaios e 
material gráfico adicional, servindo de registo do evento. 
A OA-SRN associa-se à iniciativa Swissport’09 com o de-
senvolvimento de um programa complementar de confe-
rências “em trânsito – Práticas Pares/Pairing Practices”, 
aprofundando as questões do projecto de arquitectura 
nos dois países – Suíça e Portugal – e pondo em evidência 
as experiências de trabalho de arquitectos portugueses 
e suíços no seu país e no outro – em ‘encontros’ de pares.
Inscrições, programa completo e outras informações em  
www.oasrn.org e www.swissport2009.com 

cOnSelhO nAciOnAl  
de AdmiSSãO
cOntRibutOs PaRa a REvisãO  
DO REgulamEntO DE inscRiçãO
Até 15 SeteMBRo
A Revisão do Sistema de Admissão à OA, conforme esti-
pulado pelo Regulamento de Inscrição aprovado na 25.ª 
reunião plenária do CDN, de 12 de Setembro 2006, deve-
rá ser efectuada no prazo de três anos.
Considerando que o actual Regulamento de Inscrição 
completará três anos no próximo mês de Outubro, os 
Conselhos Regionais de Admissão do Norte e do Sul con-
vidam os arquitectos, arquitectos estagiários, respon-
sáveis por entidades de acolhimento e todos os que de 
algum modo se relacionam com os estágios de inscrição 
de membros à Ordem dos Arquitectos, a apresentarem 
opiniões e sugestões, com vista à melhoria do sistema.
Todas as sugestões poderão ser remetidas através de 
e-mail, de acordo com a Secção Regional em que o inte-
ressado esteja inscrito, até 15 de Setembro. Agradece- 
-se que nas mesmas seja indicada a relação do seu au-
tor com o processo de admissão. (arquitecto, patrono, 
arquitecto estagiário, candidato, responsável por enti-
dade de acolhimento, etc.)
admissao@oasrn.org
ga-membros@oasrs.org

cOnSelhO  
diRectivO nAciOnAl
29ª REuniãO
O Conselho Directivo Nacional reuniu, pela 29ª vez, no 
passado dia 24 de Julho. 
Entre a agenda da ordem de trabalhos destaca-se a 
aprovação: 
z da comparticipação da Construção da nova Sede da 
Secção Regional Norte e Cabimentação dos Fundos de 
Reserva; 
z do Regulamento do 12º Congresso dos Arquitectos pu-
blicado na página 5; 
z do Regulamento do Colégio de Especialidade de Patri-
mónio Arquitectónico; 
z do Representante e suplente no Grupo de Trabalho Po-
lítica Nacional de Arquitectura e Paisagem; 
z do Manifesto da OA para as Eleições Legislativas 2009 
publicado na página 8.

OA cOlAbORA 
cOm A bienAl 
eXPeRimentAdeSign 
2009
9 SeteMBRo > 8 NoVeMBRo
A Ordem dos Arquitectos vai colaborar na edição 2009 
da ExperimentaDesign, que terá lugar entre 9 de Se-
tembro e 8 de Novembro do corrente ano, sob o tema 
It’s About Time. 
Neste âmbito, destaque para as Conferências de Lisboa, 
a decorrer entre 9 e 12 de Setembro, que voltam a reu-
nir especialistas internacionais de arquitectura, design 
e outras áreas de referência no âmbito da Bienal, entre 
os quais os arquitectos Alejandro Aravena (www.alejan-
droaravena.com/) – convidado da OA para o evento – e 
Julien de Smedt (www.jdsarchitects.com/). 
Destaque, também, para o Concurso de Arquitectura 
para uma Ponte ciclável e pedonal, em que se desafiam 
os arquitectos para propor soluções para a mobilidade 
sustentável em Lisboa, com o objectivo de construir 
uma ponte ciclável e pedonal sobre a 2ª Circular, po-
tenciando a circulação urbana de reduzido impacto 
ambiental. 
Informações sobre a ExperimentaDesign 2009 em www.
experimentadesign.pt/2009/pt/index.html



PROPOSTA 
PRELIMINAR
Introdução
O Conselho Directivo Nacional da 

Ordem dos Arquitectos - ao abrigo 

do disposto na alínea l) do Artigo 18º  

do Estatuto da OA e sem prejuízo do 

disposto na alínea f) do Artigo 16º e 

na alínea g) do Artigo 25º do mesmo 

Estatuto – apresenta a Proposta 

Preliminar para o 12º Congresso dos 

Arquitectos, que terá lugar durante os 

próximos dias 10, 11 e 12 de Dezembro 

em local a definir no norte do País.

1. EnquadramEnto
I A nova Lei 31/2009, que revoga o 

Decreto 73/73, consagra a Arquitectura 

para Arquitectos, uma antiga aspiração 

dos arquitectos em Portugal, e abre 

agora um novo quadro de exigência, de 

responsabilidade e de oportunidades.

I A Arquitectura para Arquitectos 

implica o Direito dos Cidadãos à 

Arquitectura, designadamente a 

melhor ambiente construído e a mais 

qualidade de vida. 

I Para isso, é fundamental equacionar 

uma Política Pública de Arquitectura  

em Portugal, à imagem do que já 

sucede na maioria dos Estados- 

-Membros da União Europeia.

I Foi dado um primeiro passo nesse 

sentido, com a criação de um Grupo  

de Trabalho para o efeito, por iniciativa 

do Governo, no passado dia 7 de Julho.

I Conquistada a Arquitectura para 

Arquitectos, é chegada a hora dos 

arquitectos e da sua Ordem se abrirem 

aos cidadãos e ao País, promovendo o 

debate conducente à implementação 

de uma Política Pública de Arquitectura 

em Portugal.

2. tEma GEral
I Por uma Política Pública de 

Arquitectura em Portugal: melhor 

ambiente construído, mais qualidade 

de vida para os cidadãos, constitui 

o Tema Geral proposto para o 12º 

Congresso dos Arquitectos.

I Com este Tema Geral procura-se 

relevar e potenciar a Arquitectura como 

direito dos portugueses, por forma a 

definir caminhos fundamentais e uma 

agenda política para a implementação 

de uma Política Pública de Arquitectura 

em Portugal.

3. tEmas 
EspEcífIcos 
(SubTEMAS)
I Uma Política Pública de Arquitectura 

é sempre uma política transversal 

à actuação do Estado, instruindo a 

actuação dos decisores no que diz 

respeito à Arquitectura, informando o 

grande público quanto aos benefícios 

da Arquitectura na vida quotidiana e 

envolvendo os cidadãos na melhoria 

da qualidade e da sustentabilidade do 

ambiente construído. 

I Uma Política Pública de Arquitectura 

assenta numa agenda programática, 

com metas concretas, para um tempo 

definido.

I As propostas de Temas Específicos – 

ou Subtemas – do 12º Congresso dos 

Arquitectos reflectem os pressupostos 

anteriores, definindo grandes áreas 

programáticas a questionar nas 

respectivas sessões e painéis de 

trabalho, conforme o seguinte:

3.1. PROPOSTA dE SubTEMA  

1: ArquitecturA e Ambiente 

construído

Uma Política Pública de Arquitectura 

promove a regeneração das paisagens, 

das cidades e dos edifícios, tendo em 

vista a qualidade do ambiente construído, 

o desenvolvimento sustentável e o 

combate às alterações climáticas.

3.2. PROPOSTA dE SubTEMA  

2: ArquitecturA, criAtividAde  

e PAtrimónio 

Uma Política Pública de Arquitectura 

assegura a conservação do património 

arquitectónico e promove a qualidade 

arquitectónica, encorajando 

a criatividade, a inovação e a 

investigação em arquitectura.

3.3. PROPOSTA dE SubTEMA  

3: ArquitecturA, educAção  

e cidAdAniA

Uma Política Pública de Arquitectura 

aproxima as pessoas à Arquitectura e 

promove a educação pela Arquitectura, 

procurando estimular a compreensão, 

o juízo crítico e maior exigência dos 

cidadãos sobre o ambiente construído.

3.4. PROPOSTA dE SubTEMA  

4: ArquitecturA e exercício 

ProfissionAl

Uma Política Pública de Arquitectura 

promove alto nível de exigência 

nos projectos de arquitectura e na 

construção de obras de arquitectura, 

desde logo naquelas que resultam de 

financiamento público, encorajando 

legislação adequada, critérios objectivos 

para a encomenda pública e crescente 

qualificação profissional dos arquitectos.

4. como partIcIpar
A participação no Congresso é restrita 

aos inscritos e aos convidados, 

que apresentam comunicações, 

recomendações e moções, assistem  

e intervêm nas sessões de trabalho  

e de votação de deliberações. 

Para inscrever-se deverá preencher 

e enviar à Ordem a ficha de inscrição 

prevista para o efeito e liquidar a 

respectiva taxa. 

I comunIcaçÕEs, rEcomEndaçÕEs 
E moçÕEs – atÉ 6 dE noVEmBro 

Para serem consideradas deverão ser 

enviadas (em forma resumida ou final) 

até ao próximo dia 6 de Novembro. 

I comunIcação

Pode ter um carácter científico, 

artístico, técnico ou cultural. O tema  

e o subtema em que se enquadra 

deverão ser indicados na ficha de 

inscrição. O resumo, a apresentar  

até 6 de Novembro, terá a extensão 

máxima de 1.000 caracteres. 

I rEcomEndação

Trata-se de uma proposta que visa uma 

acção ou linha de orientação sectorial. 

O texto integral, a apresentar até  

6 de Novembro, terá a extensão máxima 

de 2.500 caracteres. 

I moção dE orIEntação 

Uma proposta estratégica para a 

promoção da Arquitectura e para 

a orientação geral da actividade 

da Ordem. Deve ser apresentada 

por um mínimo de 20 membros 

efectivos ou honorários da Ordem, 

no pleno exercício dos seus direitos. 

Ao texto integral, a apresentar até 6 

de Novembro, deverão ser juntas  as 

assinaturas (devidamente identificadas 

por nome e número) dos membros 

que a subscrevem e a indicação 

do subscritor que a representa no 

Congresso. 

A ficha de inscrição é publicada na 

próxima edição do boletim Arquitectos  

e será disponibilizada nos websites. 

5. comIssão 
orGanIzadora
João Belo Rodeia, Tiago Monte Pegado, 

Jorge Bonito Santos, Ana Silva Dias, 

Teresa Novais, Leonor Cintra Gomes  

(e cinco Peritos designados pelo CDN,  

a divulgar oportunamente).
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prEÂmBulo
O presente Regulamento visa responder à 

necessidade de organização do 12º Congresso 

dos Arquitectos, potenciando a reflexão sobre o 

exercício profissional dos arquitectos e sobre a 

Arquitectura, enquanto resultado desse exercício.

I Por isso, precisa objectivos e tema, focando os 

trabalhos do Congresso em torno de uma Política 

Pública de Arquitectura para Portugal;

I Para isso, ajusta e amplia o Regulamento do  

11º Congresso, procurando precisar um modelo  

de trabalhos mais ambicioso e mais conforme  

com a desejada definição de conteúdos que sirvam 

esses objectivos e tema;

I Por fim, consagra um modelo de Congresso 

que permita abrir a OA ao País, potenciando a 

a importância pública da Arquitectura e o papel 

socioprofissional dos arquitectos na melhoria do 

ambiente construído e da qualidade de vida dos 

portugueses. 

1. oBjEcto 
Constitui objecto deste Regulamento enquadrar 

os objectivos, o tema e as competências do  

12º Congresso dos Arquitectos, bem como definir 

a organização e as regras necessárias à boa 

implementação e prossecução dos trabalhos  

do mesmo, organizado pela Ordem dos 

Arquitectos (OA).

2. oBjEctIVos
Constituem objectivos centrais do 12º Congresso 

dos Arquitectos:

2.1. Abrir a OA ao País, relevando a importância 

pública da Arquitectura para o ambiente 

construído e para a qualidade de vida dos 

cidadãos;

2.2. Contribuir para a definição de uma 

nova política de arquitectura em Portugal, 

protagonizando a OA como parceiro fundamental 

do Estado na definição dos respectivos 

conteúdos e de uma agenda política para a sua 

implementação;

2.3. Equacionar o papel do exercício da profissão 

de arquitecto no quadro e como recurso de uma 

política pública de arquitectura, considerando o 

Ano Europeu da Criatividade e Inovação 2009.

3. tEma, suBtEmas  
E paInÉIs
Por uma Política Pública de Arquitectura em 

Portugal constitui o Tema do 12º Congresso dos 

Arquitectos, a partir do qual serão definidos os 

subtemas e respectivos painéis pela Comissão 

Organizadora.

4. compEtêncIas 
Sem prejuízo do disposto no Artigo 13º do Estatuto 

da OA, compete ao 12º Congresso dos Arquitectos:

4.1. Pronunciar-se sobre todos os domínios da 

arquitectura e sobre o exercício da profissão de 

arquitecto, em particular no quadro dos objectivos 

e do tema do Congresso;

4.2. Discutir as comunicações que lhe forem 

apresentadas, em particular no quadro dos 

objectivos e do tema do Congresso;

4.3. Discutir e aprovar as moções de orientação 

e as recomendações de carácter associativo 

e profissional, em particular no quadro dos 

objectivos e do tema do Congresso.

5. orGanIzação
Compete ao Conselho Directivo Nacional, em 

colaboração com a Secção Regional do Norte,  

organizar o 12º Congresso dos Arquitectos de 

acordo com o seguinte:

5.1. São constituídas para o efeito uma Comissão 

Organizadora, uma Comissão Executiva e uma 

Comissão de Honra, que estão formalmente 

sedeadas na sede nacional da OA;

5.2. A Comissão Organizadora assume e 

assegura as orientações gerais na organização 

do Congresso, definindo, designadamente, 

os conteúdos temáticos dos subtemas e 

respectivos painéis, a estrutura de apresentação 

das comunicações e das recomendações dos 

participantes, bem como a composição das mesas 

das sessões sectoriais.

5.3. A Comissão Executiva coordena e assegura 

todas as diligências de ordem institucional e 

logística com vista à preparação e implementação 

do Congresso;

5.4. A Comissão de Honra, constituída por 

personalidades institucionais ou de reconhecido 

mérito no quadro dos objectivos do Congresso, 

entrega-lhe reconhecimento e visibilidade 

públicas.

6. InscrIção 
As condições de inscrição no 12º Congresso dos 

Arquitectos são as seguintes:

6.1. Podem inscrever-se no Congresso os membros 

efectivos e extraordinários da OA, desde que no 

pleno exercício dos seus direitos; 

6.2. A inscrição no Congresso é formalizada após 

o preenchimento e envio à Comissão Executiva da 

ficha de inscrição disponibilizada para o efeito nas 

Sedes, Boletim, websites e newsletters da OA, com 

a liquidação da taxa de inscrição;

6.3. A inscrição confere o direito de participar no 

Congresso, nos termos do Artigo 7º do presente 

Regulamento;

6.4. A inscrição no Congresso confere o direito  

de receber a respectiva documentação, bem  

como outros materiais disponibilizados para  

o efeito pela organização;

6.5. A inscrição no Congresso não garante a 

participação no todo ou em parte das actividades 

do Programa Complementar que, em casos 

devidamente justificados e sinalizados pela 

organização, podem estar sujeitas a taxas 

adicionais à da inscrição. 

7. partIcIpação 
As condições de participação no 12º Congresso  

dos arquitectos são as seguintes:

7.1. Podem participar no Congresso todos os 

inscritos, nos termos do Artigo 6º do presente 

Regulamento, bem como todos os convidados 

para o efeito; 

7.2. A participação no Congresso concretiza-se 

através da assistência e intervenção nas sessões 

de trabalho, da apresentação e discussão de 

comunicações, recomendações e moções de 

orientação, bem como da votação de deliberações;

7.3. Todos os inscritos e convidados podem 

participar nas sessões de trabalho;

7.4. Todos os inscritos e convidados podem 

participar na apresentação e discussão de 

comunicações nas condições definidas no  

presente Regulamento;

7.5. A apresentação de moções de orientação 

e de recomendações, bem como a votação de 

deliberações, é restrita aos inscritos que sejam 

membros efectivos da OA.

8. sEssÕEs dE traBalho
As sessões de trabalho do 12º Congresso dos 

Arquitectos podem ser plenárias ou sectoriais,  

de acordo com o seguinte:

8.1. As sessões plenárias correspondem às sessões 

de abertura, de apresentação, de deliberação e  

de encerramento do Congresso;

8.2. As sessões plenárias de abertura e 

encerramento do Congresso correspondem  

aos actos formais de abertura e encerramento  

do Congresso;

8.3. A sessão plenária de apresentação 

sequencia a de abertura do Congresso, onde são 

apresentadas oralmente as moções de orientação;

8.4. A sessão plenária de deliberação antecede a 

do encerramento do Congresso, onde são votadas 

as respectivas moções de orientação e conclusões;

8.5. As sessões sectoriais correspondem às 

sessões temáticas do Congresso, de acordo com 

os subtemas e respectivos painéis definidos pela 

Comissão Organizadora, onde são apresentadas  

e discutidas as comunicações e recomendações.

9. comunIcaçÕEs
As comunicações ao 12º Congresso dos Arquitectos 

sujeitam-se ao seguinte:

9.1. A comunicação ao Congresso é uma 

intervenção com carácter científico, técnico ou 

cultural de um participante no âmbito temático  

de uma sessão sectorial do Congresso;

9.2. A intenção de apresentar uma comunicação 

ao Congresso deverá ser formalizada pelo 

participante na respectiva ficha de inscrição, 

indicando o subtema e respectivo painel em que 

deseja intervir;

9.3. O resumo da comunicação, com a extensão 

máxima de 1 000 caracteres, deverá ser enviada 

pelo respectivo participante à Comissão 

Organizadora até ao dia 6 de Novembro de 2009.

9.4. A Comissão Organizadora tem competência 

para estruturar a apresentação das comunicações, 

conforme as suas natureza, âmbito e quantidade, 

conforme o disposto no ponto 5.2. do Artigo 5º  

do presente Regulamento.

10. rEcomEndaçÕEs
As recomendações ao 12º Congresso dos 

Arquitectos sujeitam-se ao seguinte:

10.1. A recomendação ao Congresso é uma 

proposta de um ou mais participantes que visa 

uma acção ou linha de orientação no âmbito 

temático de uma sessão sectorial do Congresso;

10.2. Os participantes que, nos termos do ponto 7.5 

do Artigo 7º do presente Regulamento, tencionem 

propor uma recomendação ao Congresso 

deverão enviar o respectivo texto à Comissão 

Organizadora, com a extensão máxima de 2500 

caracteres, até ao dia 6 de Novembro de 2009.

10.3. A Comissão Organizadora tem competência 

para estruturar a apresentação das Recomendações, 

conforme as suas natureza, âmbito e quantidade, 

conforme o disposto no ponto 5.2. do Artigo 5º  

do presente Regulamento.

11. moçÕEs dE orIEntação
As moções de orientação ao 12º Congresso dos 

Arquitectos sujeitam-se ao seguinte:

11.1. A moção de orientação ao Congresso é uma 

proposta de definição estratégica, apresentada 

pelo todo ou parte dos órgãos sociais da OA ou 

por um mínimo de 20 participantes que sejam 

membros efectivos da OA, que visa contribuir  

para a orientação geral da actividade da OA; 

11.2. Os participantes que, nos termos do ponto  

7.5 do Artigo 7º do presente Regulamento, 

desejem propor uma moção de orientação ao 

Congresso deverão enviar o respectivo texto 

integral à Comissão Organizadora até ao dia 6 de 

Novembro de 2009, onde constarão as assinaturas 

daqueles que o subscrevem, devidamente 

identificadas por nome e número de membro 

da OA, bem como a indicação do subscritor que 

representa e apresenta a moção no Congresso;

11.3. Qualquer moção de orientação, caso os 

seus subscritores assim o declarem, poderá ser 

integrada numa Moção de Orientação Global, 

a elaborar pela Comissão de Redacção do 

Congresso nos temos do Artigo 12º do presente 

Regulamento;

11.4. No caso do número anterior, o texto a votar 

em sessão plenária do Congresso é o proposto 

pela Comissão de Redacção, não sendo votado 

qualquer dos textos que lhe deu origem.

12. comIssão  
dE rEdacção 
A Comissão de Redacção do 12º Congresso  

dos Arquitectos sujeita-se ao seguinte:

12.1. Integram a Comissão de Redacção o 

Presidente da Mesa do Congresso, o Presidente  

do Conselho Nacional de Delegados, o Presidente 

do Conselho Directivo Nacional, todos os relatores 

de cada painel das sessões sectoriais e todos  

os subscritores representantes das moções  

de orientação;

12.2. Com base nas moções de orientação, 

recomendações e comunicações apresentadas ao 

Congresso, bem como nos relatórios das sessões 

sectoriais, compete à Comissão de Redacção 

propor as Conclusões do Congresso e elaborar 

uma Moção de Orientação Global.

13. dElIBEraçÕEs
As deliberações do 12º Congresso dos Arquitectos 

sujeitam-se ao seguinte:

13.1. As deliberações do Congresso são as que 

resultam da aprovação por maioria em sessão 

plenária;

13.2. As deliberações do Congresso podem 

assumir as formas de Conclusões, Moções  

de Orientação ou Votos;

13.3. As Conclusão são apresentadas pela 

Comissão de Redacção, nos termos do número  

2 do Artigo 12º do presente Regulamento;

13.4. A Moção de Orientação Global é apresentada 

pela Comissão de Redacção e as moções 

de orientação que naquela não tenham sido 

integradas são apresentadas pelos respectivos 

subscritores representantes;

13.5. Os Votos são deliberações propostas em 

sessão plenária e aceites pela Mesa do Congresso 

que assumem a forma de tomada de posição ou 

manifesto;

13.6. Das deliberações do Congresso será dado 

conhecimento a todos os membros da OA através 

dos respectivos Boletim, websites e newsletters, 

para além da divulgação pública que a OA entenda 

por conveniente.

14. prEsIdEntE do 
conGrEsso E condução 
dos traBalhos
O 12º Congresso dos Arquitectos é presidido pelo 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da OA  

e as sessões de trabalho são conduzidas do 

seguinte modo:

14.1. As sessões plenárias do Congresso são 

dirigidas pela Mesa de Congresso, constituída  

pela Mesa da Assembleia Geral da OA;

14.2. As sessões sectoriais são respectivamente 

dirigidas por mesas sectoriais, designadas pela 

Comissão Organizadora.

15. consIdEraçÕEs fInaIs
15.1. O presente Regulamento entra em vigor  

a partir da data da sua aprovação em CDN.

15.2. O presente Regulamento será imediatamente 

divulgado e disponibilizado nos websites da OA 

após a sua aprovação em CDN.

Aprovado na 29ª reunião do CDN,  

mandato 2008-2010, em 24 de Julho de 2009.

Regulamento

12º Congresso  
dos Arquitectos



06 ARQUITECTOS
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A dECORRER

PRéMIo 3e 
MELHOR STAND EXPONOR 08/09
Estão abertas as candidaturas à 
atribuição do Prémio 3E – Exponor 
Espaços Expositivos | Melhor 
Stand Exponor 08/09, no âmbito 
das próximas feiras a realizar pela 
Exponor:

2 > 6 SeteMBRo 
CERANOR
23 > 27 SeteMBRo
PORTOJOÍA 
20 > 24 outuBRo
CONCRETA 
4 > 6 NoVeMBRo
LOGÍSTICA GLOBAL 
26 > 29 NoVeMBRo
VIDA NATURA 

Mais informações e consulta do 
regulamento do Prémio  
em www.premio3E.exponor.pt

CONCURSO  
INTERNACIONAL DE IDEIAS 
PoNte CICLÁVeL e PedoNAL 
SOBRE A 2ª CIRCULAR, LISBOA
No âmbito da edição de 2009 
e do tema It’s About Time, a 
ExperimentaDesign (EXD) e a 
Fundação Galp Energia convidam 
os profissionais de arquitectura a 
projectar um novo equipamento 
para a capital portuguesa. A nova 
ponte tem por objectivo facilitar a 
travessia da 2ª Circular por bicicletas 
e peões, promovendo a utilização 
destas formas de locomoção e 
constituindo um legado para Lisboa 
e seus habitantes.

O concurso está aberto a todos 
os ateliers de arquitectura 
e arquitectos portugueses e 
estrangeiros. Ao autor do projecto 
vencedor será atribuído um 
prémio de €10 000, bem como 
a adjudicação do projecto de 
execução (prevista para 2010). 
Serão ainda atribuídos prémios 
monetários ao segundo e terceiro 
classificados e duas menções 
honrosas. O projecto vencedor e a 
shortlist do júri serão expostos no 
Lounging Space durante a EXD’09, 
de 13 de Setembro (anúncio do 
vencedor) a 8 de Novembro.
Apresentação de candidaturas  
até 7 SeteMBRo.
ExperimentaDesign 2009 Lisboa
Tel. 210 993 045
Fax 210 963 866 
bridge@experimentadesign.pt

ARQuIteCtAR’09
O tema desta edição – a 2.ª –  
é o projecto de uma Habitação 
Unifamiliar (T3, para um segmento 
médio-alto) com vista para o Rio 
ou Mar recorrendo a energias 
renováveis, encontrando a melhor 
razão entre Arquitectura Inovadora/
Custo de obra/Uso de sistemas bio 
climáticos.
Apresentação de propostas até  
às 18 horas de 15 SeteMBRo.
Jurado designado  
OA-SRS - João Luís Ferreira
www.oasrs.org/Concursos /Nacionais

PRéMIo CoNCRetA deSIGN 2009
Instituído pela CONCRETA e de 
edição bienal, pretende incentivar 
a qualidade e o carácter inovador 
dos produtos utilizados no 
sector da construção, através do 
seu reconhecimento público e 
divulgação.  A esta segunda edição, 
podem candidatar-se os produtos 
(peças ou sistemas), de autoria 

individual ou colectiva, realizados 
por empresas expositoras presentes 
no âmbito da Concreta 2009 e 
cuja concepção e produção tenha 
ocorrido no período de 2007 a 2009.
O Prémio prevê a atribuição de 
um diploma e de uma Placa, em 
cerimónia pública a realizar no 
âmbito da Concreta 2009, e a peça 
premiada, juntamente com as 
restantes peças seleccionadas, 
integrará uma publicação dedicada 
ao “Prémio Concreta design 2009”.
O Júri, que conta, entre outras 
personalidades, com a participação 
da Presidente do Conselho Directivo 
Regional do Norte da Ordem dos 
Arquitectos, poderá atribuir ainda 
três Menções Honrosas.
Apresentação de candidaturas  
até às 17h30 de 28 SeteMBRo.
Regulamento, inscrições e outras 
informações em www.oasrn.org

CoNCuRSo PÚBLICo 
de CoNCePção PARA A 
eLABoRAção do PRoJeCto 
ReModeLAção do MuSeu 
MuNICIPAL do FuNCHAL
Com assessoria técnica dos 
Serviços de Concursos da OA-SRS, 
é promovido pelo Município 
do Funchal e tem por objecto 
seleccionar a melhor proposta de 
solução – ao nível do Estudo Prévio 
– para a elaboração do Projecto de 
remodelação do Museu Municipal 
do Funchal.
A actual exposição permanente 
ocupa uma área de 331m2, 
distribuídos por 6 salas do 2º andar 
do Palácio de S. Pedro, um edifício 
dos século XVIII que foi residência 
dos Condes de Carvalhal. Totaliza 
mais de 850 espécimes - peixes, aves, 
mamíferos terrestres e marinhos,  
répteis marinhos, insectos e outros 
invertebrados - e uma representativa 
colecção de rochas e minerais do 
arquipélago e de fósseis marinhos 
da ilha de Porto Santo. Com vista a 
dar satisfação a um público cada 
vez mais exigente, impõe-se assim 
um novo projecto museológico que 
relance o Museu de História Natural 
do Funchal.

Apresentação de propostas até  
às 17 horas de 20 outuBRo.
Jurado designado OA-SRS – Rui 
Campos Matos
Disponibilização do Processo ( gratuito )
www.vortalgov.pt
www.cm-funchal.pt
www.oasrs.org/Concursos /Nacionais

Em pREpARAçãO

Contam-se seis concursos de 
concepção e dois concursos de  
ideias com a assessoria técnica  
da OA-SRN.
z CONCURSO PúBLICO DE CONCEPçãO 
PARA A “REFUNCIONALIZAçãO DE 
EDIFÍCIO E ESTRATÉGIA EXPOSITIVA 
RELATIVA à INSTALAçãO FERNãO 
MAGALHãES”, EM SABROSA
z CONCURSO PúBLICO DE 
CONCEPçãO PARA ELABORAçãO DO 
PROJECTO DE LOTEAMENTO URBANO 
E DOS PROJECTOS DE URBANIZAçãO 
NO ÂMBITO DA UNIDADE DE 
EXECUçãO DA UOPG 1 – AVENIDA DE 
NUN’ ÁLVARES, NO PORTO
z CONCURSO PúBLICO DE CONCEPçãO 
PARA ELABORAçãO DO PROJECTO DO 
PARQUE URBANO DA MAIA
z CONCURSO PúBLICO DE 
CONCEPçãO PARA A ELABORAçãO DO 
PROJECTO DO CENTRO DE FORMAçãO 
DE COIMBRA DA ORDEM DOS 
ARQUITECTOS
z CONCURSO PúBLICO DE 
CONCEPçãO PARA A ELABORAçãO 
DO PROJECTO DE POUSADA DA 
JUVENTUDE DE MONTEMOR-O-VELHO
z CONCURSO PúBLICO DE CONCEPçãO 
PARA A ELABORAçãO DO PROJECTO 
DO CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA
z CONCURSO PúBLICO DE IDEIAS 
PARA A ELABORAçãO DO PROJECTO 
DO MERCADO MUNICIPAL DE 
ERMESINDE E ZONA ENVOLVENTE
z CONCURSO PúBLICO DE IDEIAS 
PARA A ELABORAçãO DO PROJECTO 
DO PARQUE URBANO DO PAçO DE 
GIELA, EM ARCOS DE VALDEVEZ
Mais informações brevemente 
disponíveis em www.oasrn.org > 
Concursos

RESUlTAdOS

cOncuRsOs

lEgislaçãO
AMBIeNte
PoRtARIA N.º 851/2009, de 7 de AGoSto
Aprova as normas técnicas relativas à caracterização de resíduos 
urbanos.

oRdeNAMeNto do teRRItÓRIo
deCReto-LeI N.º 181/2009, de 7 de AGoSto
Primeira alteração ao decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro,  
que procedeu à quinta alteração ao decreto-Lei n.º 380/99,  
de 22 de Setembro, que estabelece o regime jurídico dos instrumentos 
de gestão territorial.

os diplomas acima referidos estão inseridos nos respectivos temas 
da compilação de diplomas legais que o serviço de apoio à prática 
profissional da oA-SRN, disponibiliza na sua página.
este serviço dispõe de um formulário electrónico onde os membros  
da oA podem solicitar esclarecimentos.
Mais informações em www.oasrn.org > Apoio à Prática 

PRéMIo MuNICIPAL de ReCuPeRAção do PAtRIMÓNIo  
de MoNteMoR-o-VeLHo 2008
CONSOLIDAçãO DE RUÍNAS E CONSTRUçãO DE HABITAçãO UNIFAMILIAR
QUINTA DOS FLOREADOS – SANTO VARãO, MONTEMOR-O-VELHO
RICARDO MATOS E LUÍS LOUREIRO ARQUITECTOS 

O Prémio, instituído desde 2004, 
distingue a relevância da obra 
para a recuperação do património 
edificado do Concelho e a utilização 
de boas práticas de alteração ou 
conservação das edificações, numa 
óptica da recuperação. 
A acta do Júri, composto por 11 
elementos representantes de 
diversas entidades, distingue a 
obra premiada “por considerar 
que se trata de uma intervenção 
relevante no âmbito de uma zona 
antiga, que adoptou técnicas e 

saberes construtivos tradicionais 
e criou condições para a fixação 
de novos habitantes”. Refere 
também “uma utilização criteriosa 
dos elementos pré-existentes, 
integrando-se no conjunto, 
distinguindo as partes originais 
das partes novas, assumindo 
claramente uma rotura entre o 
contemporâneo e o pré-existente, 
conseguindo uma cuidada relação 
com a paisagem envolvente. 

A Comissão Técnica do Europan 10 Portugal reuniu no final de Julho para 
proceder à desembalagem e verificação da conformidade das propostas 
com o regulamento e o programa de cada sítio. Deram entrada no 
secretariado nacional um total de 70 propostas, sendo: 25 para Cascais, 
24 para o Entroncamento e 21 para Lisboa. A sua aceitação a concurso 
está ao critério do Júri que, face a eventuais irregularidades, decidirá em 
conformidade com o regulamento.
Após uma visita aos sítios a concurso, terá início a 1ª sessão de trabalhos 
do Júri, que decorrerá nos dias 18 e 19 de Setembro, em Lisboa. O Júri 
pré-selecciona então no máximo 20% dos projectos entregues, que serão 
presentes em Novembro no Fórum Internacional das Cidades e dos Júris, 
ainda em regime de anonimato, onde se debaterão as conclusões da 
comissão europeia de análise comparativa, com o objectivo de uniformizar 
critérios entre os diferentes membros participantes no processo de 
avaliação da sessão.
www.europan-europe.com
www.europanportugal.pt

EUROPAN 10
ARRANCA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
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3 > 10
10º SeMINÁRIo INteRNACIoNAL 
de ARQuIteCtuRA uAL
DO VALE AO OCEANO: CASCAIS
Com as participações de António 
Jimenez Torrecillas (Espanha), Pezo 
von Ellrichshausen (Chile), Studio 
Up (Croácia) e João Pedro Falcão 
Campos e Paulo David (Portugal) 
DA-UAL, Boqueirão dos Ferreiros 11, Lisboa 
Tel. 213 929 267
dp.arq@universidade-autonoma.pt
Consulte o programa em www.
universidade-autonoma.pt/upFiles/
da%20ual_10%20SIA_programa.pdf

9 > 13
SEMANA INAUGURAL
eXPeRIMeNtA deSIGN – eXd’09
IT’S ABOUT TIME
«O período mais intenso da EXD’09: 
cinco dias recheados de eventos, 
incluindo as inaugurações das 
exposições e do Lounging Space, as 
Conferências de Lisboa, as sessões 
das Open Talks e o lançamento de 
projectos especiais, intervenções 
urbanas e debates, sempre em 
locais emblemáticos da cidade. (...) »
9 Set Teatro Camões, Passeio do 
Neptuno, Parque das Nações, 15-17h
CONFERÊNCIAS DE LISBOA 1 com  
os arquitectos Alejandro Aravena  
– convidado da OA para o evento  
– e Julien de Smedt.
www.experimentadesign.pt 

10
wHAt ARe You doING?#006
FERNANDO MARTINS
Auditório da sede nacional, Lisboa, 21h
A OA-SRS organiza a sexta sessão 
do projecto WAYD, um espaço dedi-
cado à partilha de experiências, no 
qual se dá a conhecer aos membros 
da Ordem e ao público em geral a ac-
tual produção arquitectónica. 
WAYD é uma tertúlia, um debate 
de ideias e de projectos, em que a 
OA-SRS convida uma personalidade 
da arquitectura (Manuel Aires 
Mateus, Pedro Domingos, José 
Adrião, Cristina Veríssimo e Diogo 
Burnay e a dupla Telmo Cruz/
Maximina Almeida nas primeiras 
sessões) e em que qualquer 
arquitecto, completando o painel, 
pode inscrever-se para apresentar 
e conversar sobre o seu trabalho – a 
intervenção de cada arquitecto 
presente deverá durar 13 minutos. 

11
ENVIO DE PROPOSTA DE 
COMUNICAçãO – RESUMO
oS deZ ANoS do RJue
A Ad Urbem – Associação para 
o desenvolvimento do direito 
do urbanismo e da construção 
–dedica o seu Encontro Anual de 
2009 ao tema “Os Dez Anos do 
Regime Jurídico da Urbanização 
e da Edificação: a evolução do 
licenciamento municipal de 
operações urbanísticas, 1999-2009”.
 As inscrições efectuadas até ao 
dia 1 NoVeMBRo beneficiam de 
desconto.
http://adurbem.pt/index.
php?option=com_content&task=section
&id=14&Itemid=366

18
A CASA dA VIZINHA
CONFERÊNCIA ARQUITECTURA  
E SUSTENTABILIDADE
Auditório da sede nacional, Lisboa, 21h
www.casadavizinha.eu

> 19
ÁLVARo SIZA: oBRA,  
VoNtAdeS e deSeNHoS 
Museu Municipal de Santiago do Cacém
terça a sexta, 10-12h e 14-16h30;  
sábados, 12-18h.
Exposição organizada pela 
Associação Casa da Arquitectura 
onde se junta um núcleo de obras 
recentes de Álvaro Siza, constituído 
por esquissos, desenhos, fotografias 
e maquetas, a um outro com peças 
de design e outros trabalhos. 
A exposição integra os seguintes 
projectos de Arquitectura:
z Museu de Arquitectura – Fundação 
Insel Hombroich, Hombroich 
(Dusseldorf, Alemanha | 1995/ 2008) 
z Estação do Metro São Bento 
(Porto | 1997/2005) 
z Fundação Iberê Camargo (Porto 
Alegre, Brasil | 1998/2008)
z Pavilhão Multiusos de Gondomar 
(2000/2007)
z Biblioteca Municipal de Viana  
do Castelo (2001/2007)
z Casa em Maiorca (Palma de 
Maiorca, Espanha | 2002/2007)
z Casa do Pego (Sintra | 2002/2007)
z Adega Mayor (Campo Maior  
| 2003/2006)
z ISQ – Centro de Incubação de 
Empresas, Tagus Park (Oeiras | 
2003/2008)
z Recuperação do Moinho de Papel 
(Leiria | 2004/2009)
z Adega Quinta do Portal, Celeiros 
do Douro (Sabrosa | 2005/2008)
z Museu Mimesis, Paju Book City 
(Coreia do Sul | 2006/-) 
www.cm-santiagocacem.pt

23 > 25
SWISSPORT’09
eM tRÂNSIto 
PRÁTICAS PARES/PAIRING 
PRACTICES
Ciclo de Conferências e workshop.
Casa da Música e FAUP, Porto.
[nota na p. 3]
Inscrições, programa completo e outras 
informações em www.oasrn.org  
e www.swissport2009.com

24
RIBA ReSeARCH SYMPoSIuM
CHANGING PRACTICES
RIBA, Jarvis Hall, 66 Portland Place, 
Londres, 9h30-17h20
Os desafios e oportunidades na 
prática e exercício da arquitectura 
são equacionados em quatro 
sessões: Evolução, Organização, 
Política e Futuro. Para abrir, a 
conferência de Anne Lacaton 
(escritório Lacaton et Vassal, Paris).
A entrada, para não membros do 
RIBA, custa 99 libras e inclui almoço.
Informações, Bethany Winning, 
research@inst.riba.org Reservas online, 
www.architecture.com/research

24 > 26
COLóQUIO INTERNACIONAL 
SOBRE CIDADES E 
ARQUITECTURAS 
DA PASSAGEM DO SÉC. XIX  
PARA O SÉC. XX 
(Re) CoNStRuIR CIdAdeS: 
CARtoGRAFIAS A PARtIR de 
MARQueS dA SILVA
Auditório Fernando Távora, FAUP  
e Auditório de Serralves, Porto
Destaque para os eventos 
associados:

MAPA DE ARQUITECTURA 
MARQUES DA SILVA
Apresentação do mapa e visita- 
-percurso pelo Porto de Marques 
da Silva (co-organização OA-SRN 
/ Câmara Municipal do Porto / 
Fundação Instituto Marques da Silva)
[nota na p. 3]
www.oasrn.org/cultura 

LANçAMENTO DA EDIçãO CRíTICA 
DA TESE DE DAVID MOREIRA 
DA SILVA LES VILLES QUI 
MEURENT SANS SE DéPEUPLER  
(organização e edição da FIMS)
Em 1939 David Moreira da Silva 
concluiu, no Institut d’Urbanisme 
de Paris, a sua tese para obtenção 
do grau de urbanista. Tomando 
o Porto como exemplo prático e 
as teorias de Marcel Poëte como 
estratégia para analisar a história 
da cidade, Moreira da Silva torna 
evidente a relação intima do 
discurso filosófico de Henri Bergson 
com os argumentos da cultura 
arquitectónica portuguesa nos 
anos que antecederam a II Guerra 
Mundial. Trata-se de conceber 
a cidade como um organismo 
vivo procurando, na análise da 
sua transformação através dos 
tempos, identificar o élan originel 
que a faz mover. Da percepção 
analítica de vontade científica, 
emerge a compreensão de valores 
imateriais que, para além dos 
homens, também existe na matéria 
e nos objectos construídos. Dessa 
imanência resulta a percepção 
do destino futuro das cidades e 
dos povos. David Moreira da Silva 
conclui a sua tese com propostas 
operativas para inverter o rumo de 
decadência a que sentia votada a 
cidade do Porto.
Esta edição reproduz o texto 
original, enquadrando-o com 
uma revisão crítica do discurso, 
fornecendo ao leitor as pistas 
necessárias para uma compreensão 
histórica de alguns argumentos 
de um dos principais urbanistas 
portugueses do século XX.
ANDRÉ TAVARES

ExPOSIçãO éMILE-JACQUES 
RUhLMANN E ExPOSIçãO PEDRO 
BARATEIRO
Casa de Serralves até  
27 SeteMBRo
www.serralves.pt

Inscrições, programa completo e outras 
informações em http://fims.up.pt

29
CoNVeRSAS SoBRe  
o teRRItÓRIo 
PLANEAMENTO ENQUANTO 
PROCESSO
Biblioteca Municipal de Aveiro, 
14.30-18h
A Universidade de Aveiro (UA), 
a Associação Portuguesa de 

Planeadores do Território (APPT), 
a Câmara Municipal de Aveiro, a 
Delegação Distrital de Aveiro da 
Ordem dos Engenheiros e o Núcleo 
de Arquitectos da Região de Aveiro 
são os organizadores.
A conversa é moderada por Ângela 
Fernandes (Presidente da APPT) e 
são oradores Rui Loza (Arquitecto, 
Director Regional do IHRU, 
Administrador da Porto Vivo - SRU, 
Prof. Auxiliar Convidado da UA) e 
Carlos Martins (economista  
e consultor). 
Inscrição: €5
Inscrições em http://uaonline.ua.pt/
upload/med/med_1197.pdf

1 > 8 outuBRo
3ª ARQuINSet – SeMANA  
dA ARQuIteCtuRA
HABITAçãO, CIDADE, SOCIEDADE
Barcelona
Organizada pela Arquinfad  
(http://arquinfad.org) e pelo 
Colégio de Arquitectos da 
Catalunha (COAC, www.coac.
net/), culmina com a entrega 
dos Prémis FAD d’Arquitectura 
i Interiorisme. O programa de 
actividades da Arquinset’09 
estrutura-se em torno da relação 
entre os três vértices do triângulo 
“habitação|cidade|sociedade”  
para centrar a reflexão em três 
temas profundamente actuais:  
criar cidade, regeneração urbana  
e cidades mais sustentáteis.
www.arquiset.cat/ca

> 4 outuBRo
21 PRoJeCtoS do SéCuLo 21, 
ReFLeXoS dA ARQuIteCtuRA 
PoRtuGueSA NA déCAdA ACtuAL 
Museu Regional de Angra  
do Heroísmo
Uma estadia integrada no 
programa de itinerância nacional 
desta exposição, comissariada  
pelo arquitecto José Manuel 
Fernandes, que inaugurou  
na ExpoZaragoza 2008.

5 outuBRo
dIA MuNdIAL  
dA ARQuIteCtuRA
A ENERGIA DOS 
ARQUITECTOS  
PERANTE AS CRISES  
DA GLOBALIZAçãO

6 outuBRo
PRéMIo FeRNANdo tÁVoRA
CONFERÊNCIA DA PREMIADA 
DA 4ª EDIçãO, ARQ. CRISTINA 
SALVADOR 
E LANçAMENTO DA 5ª EDIçãO
Salão Nobre da Câmara Municipal 
de Matosinhos, 22h
www.oasrn.org 

14 outuBRo
CICLo INVeStIGAçÕeS 
OBRAS PúBLICAS EM 
MOçAMBIQUE - INVENTÁRIO DA 
PRODUçãO ARQUITECTóNICA 
EXECUTADA ENTRE 1933 E 1961, 
POR ANDRÉ FERREIRA
Auditório da sede nacional, Lisboa, 19h
De periodicidade mensal, o 
Ciclo tem por objectivo divulgar 
trabalhos de pesquisa, teses de 
mestrados e de doutoramento, 
elaborados ou não por arquitectos. 
As conferências são gravadas 
em suporte audiovisual e estão 
disponíveis para visionamento na 
Biblioteca da sede da Ordem dos 
Arquitectos, em Lisboa. 

A SUl
Sílvia Leiria Viegas, arquitecta
Tatiana Mourisca, arquitecta
Tel. 213 241 140/56/75
formacaocontinua@oasrs.org
formacao2@oasrs.org 
PROGRAMAS PORMENORIZADOS, 
FIChAS DE INSCRIçãO E PREçÁRIO 
EM WWW.OASRS.ORG

16 > 18 SeteMBRo 
ACTUALIZAçãO DE 
CONHECIMENTOS 
AQuIteCtuRA e SeGuRANçA 
CoNtRA INCÊNdIoS 
FORMADORES Arq. Paulo Ramos e 
Arq. Pedro Silvano
DURAçãO 21h

23 > 24 SeteMBRo 
JORNADAS TÉCNICAS 
PRINCÍPIoS BIoCLIMÁtICoS NA 
ARQuIteCtuRA 
FORMADOR Arq. Fausto Simões
DURAçãO 12h

25 SeteMBRo
JORNADAS TÉCNICAS
ReABILItAção uRBANA 
FORMADORES Arq. José Aguiar e Arq. 
Ana Pinho
DURAçãO 7h

outuBRo
ACeSSIBILIdAde e o deCReto-
LeI N.º 163/2006
outuBRo/NoVeMBRo
CuRSo de eSPeCIALIZAção eM 
ACÚStICA de edIFÍCIoS

A nORTE
Miguel Nery [responsável de formação]
Bárbara Belo [coordenação de formação]
Tel. 222 074 258
formacao.continua@oasrn.org
FORMULÁRIOS DE INSCRIçãO 
E OUTRAS INFORMAçÕES 
EM WWW.OASRN.ORG > FORMAçãO

SeteMBRo 2009  
> outuBRo 2010
CICLO DE FORMAçãO
GeStão eM ARQuIteCtuRA 
– CoNCeBeR, CooRdeNAR e 
CoNStRuIR
Numa época em que a construção 
se torna progressivamente 
mais especializada, a legislação 
mais exaustiva, as exigências de 
qualidade mais elevadas, o controlo 
de custos e prazos mais rigoroso 
e no ano em que a Lei n.º 31/2009 
vem redefinir as qualificações, 
competências e responsabilidades 
dos projectistas, fiscalização 
e direcção de obra, a OA-SRN 
considera fundamental promover 
um Ciclo de Formação sobre Gestão 
em Arquitectura.
Com o Ciclo pretende-se promover 
uma formação que abranja 
a Gestão de Atelier, Projecto 
e Empreendimentos através 
de cursos autónomos, mas 
coordenados entre si, sobre os 
temas mais relevantes desta área 
de conhecimento.
Este Ciclo incluirá a exposição de 
conhecimentos (saber-saber) 
bem como a sua aplicação prática 
(saber-fazer), o que permitirá 
aos formandos o acesso a um 
significativo conjunto de boas 
práticas de gestão.
Partindo da perspectiva do 
escritório/atelier abordar-se-ão as 
outras perspectivas normalmente 
presentes num empreendimento 
de construção como sejam a 
coordenação de projectos, a sua 

auditoria, a fiscalização em obra, 
para terminar na perspectiva mais 
geral do Gestor Global de Projecto.
Os primeiros 20 inscritos da 
totalidade dos cursos práticos (G1 a 
G5) usufruirão de 60% de desconto. 
Mais informações em www.oasrn.org/ga 
ou através do e-mail cicloga@oasrn.org

12 outuBRo 
dAtA LIMIte de INSCRIção
CURSO DE ESPECIALIZAçãO
PeRItoS QuALIFICAdoS No 
ÂMBIto do SCe – VeRteNte 
RCCte
O período de inscrições para o curso 
de formação de Peritos Qualificados 
do Sistema de Certificação 
Energética, RCCTE, está a decorrer 
até 12 de Outubro. O curso é 
organizado pela OASRN em parceria 
com XZ Consultores S. A., entidade 
homologada pela ADENE - Agência 
para a Energia para a realização de 
cursos de formação de RCCTE.
Dirigido a arquitectos reconhecidos 
pela OA, engenheiros civis, 
engenheiros mecânicos, 
especialistas em engenharia de 
climatização, e engenheiros de 
outras especialidades reconhecidas 
pela OE, a formação tem início a 
23 de Outubro e decorre até 19 de 
Dezembro, e decorrerá sextas entre 
as 19h00 e as 23h00 e sábados 
entre as 9h00 e as 13h00.
Ficha de inscrição, programa 
completo e outras informações em 
www.oasrn.org > formação

eStAGIÁRIoS
8 > 11 SeteMBRo
ACçÕeS de FoRMAção 
CoMPLeMeNtAR e de APoIo Ao 
eStÁGIo | 4ª éPoCA
21 SeteMBRo PRoVA 
‘eStAtuto e deoNtoLoGIA
A 4ª época 2009 de Acções de 
Formação Complementar e de 
Apoio ao Estágio decorre entre 8 
e 11 de Setembro (inscrições já 
encerradas). 
A próxima prova de verificação de 
conhecimentos da formação em 
‘estatuto e deontologia’ decorre a 
21 de Setembro, no Hotel Meliá Gaia 
Porto - Rua Diogo Macedo, 220, Vila 
Nova de Gaia (inscrições  
a decorrer). 
Programa, lista de inscritos e outras 
informações em www.oasrn.org > 
Formação
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ProPosta 01 
Implementar uma polítIca 
públIca de arquItectura 
em portugal 
até 2013, deverá ser imPlementada uma Política Pública  
de arquitectura em Portugal.

z A Política Nacional de Arquitectura e de Paisagem 
está prevista no Programa Nacional da Política de 
Ordenamento do Território (PNPOT) e, desde o passado dia 
7 de Julho, está criado um Grupo de Trabalho - no âmbito 
do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território 
e do Desenvolvimento Regional - que tem por objectivo 
definir os respectivos conceito e princípios gerais. 
z Recorda-se que Portugal é um dos poucos Estados- 
-Membros da União Europeia sem uma Política Pública 
de Arquitectura. 
z Recorda-se, também, que o Conselho de Arquitectos 
da Europa recomenda a implementação de Políticas 
Públicas de Arquitectura em todos os Estados-
Membros, por forma a informar e orientar os 
decisores e o grande público quanto aos benefícios 
da Arquitectura na vida quotidiana, envolvendo 
os cidadãos na melhoria da qualidade e da 
sustentabilidade do ambiente construído. 
z Recorda-se, ainda, que o Governo deve participar no 
Fórum Europeu para as Políticas de Arquitectura, cujas 
recomendações semestrais informam as decisões 
dos Conselhos Europeus da União, designadamente 
através de representantes do Ministério do Ambiente, 
do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional e do Ministério da Cultura. 

ProPosta 02 
crIar e Implementar a 
marca «arquItectura»  

em portugal 
até 2013, deverá ser criada e imPlementada a marca 
«arquitectura» em Portugal.

z A Arquitectura é um dos mais destacados recursos 
de afirmação nacional e internacional de Portugal. A 
sua notoriedade está muito para além da contingência 
periférica do nosso País, em particular através dos 
projectos e obras de muitos dos seus melhores autores 
para os quatro cantos do mundo. Esta notoriedade 
pode e deve ser apoiada e incentivada pelo Estado.
z Com a criação e implementação da Marca 
«Arquitectura» abre-se caminho para promover a 
Arquitectura como indústria cultural e criativa e como 
recurso socioeconómico do nosso País, seja no quadro 
da economia, seja no quadro do investimento e do 
comércio externos. 
z Trata-se de potenciar, desde logo e em estratégia 
concertada, a notoriedade nacional e internacional 
da Arquitectura portuguesa com as indústrias da 
construção, com as indústrias de componentes da 
construção e com o sector do imobiliário. 
z Trata-se, também, de promover e facilitar a 
globalização de serviços portugueses de arquitectura 
no mundo.

ProPosta 03 
defInIr crItérIos para 
a encomenda públIca 
de arquItectura em 
portugal 
até 2013, deverão ser definidos critérios Para  
a encomenda Pública de arquitectura em Portugal.

z A Encomenda de Arquitectura, em particular 
aquela que beneficia de financiamento de dinheiros 
públicos, deve salvaguardar o interesse público, 
ou seja, deve implicar a selecção de projectos de 
arquitectura segundo critérios assentes na qualidade 
arquitectónica e na sustentabilidade do ciclo de vida 
do edificável. Deve igualmente permitir a concorrência 

aberta e equitativa entre arquitectos, tal como é 
prática corrente na maioria dos Estados-Membros  
da União Europeia.
z Há muito que grande parte da Encomenda de 
Arquitectura que beneficia de financiamento 
público no nosso País não cumpre estes critérios 
e, em demasiadas ocasiões, utilizam-se diversos 
expedientes para justificar a figura da adjudicação 
directa ou figuras limitadas de concursamento público.
z Se é verdade que o interesse público da Encomenda 
Pública de Arquitectura pode ser salvaguardado 
pelo mérito curricular dos arquitectos em casos 
devidamente justificados, não é menos verdade que 
devem ser asseguradas condições que permitam maior 
transparência, livre concorrência e acesso equitativo a 
essa encomenda. A possibilidade de escolha do «melhor 
projecto entre melhores», sempre na perspectiva da 
qualidade e sustentabilidade do ambiente construído, 
estimula a inovação, a criatividade e a emergência de 
novos autores, tal como apontado nas Conclusões do 
Conselho Europeu sobre a Arquitectura (2008/C 319/05).
z No âmbito da definição de critérios para a Encomenda 
Pública de Arquitectura em Portugal, sugere-se um 
regime realista de quotas para toda a encomenda que 
beneficie de financiamento público, transversal ao 
Governo, aos Governos das Regiões Autónomas, às 
Autarquias Locais e às Empresas Públicas, Municipais 
ou análogas, em que se definam percentagens 
aproximadas para, entre outros, Concursos Públicos 
de Concepção de Arquitectura sem prévia qualificação, 
Concursos Públicos de Concepção de Arquitectura 
com prévia qualificação e Adjudicações Directas de 
Concepção de Arquitectura.

ProPosta 04 
apostar no patrImónIo 
arquItectónIco e 
na regeneração 
arquItectónIca e urbana 
em portugal 
até 2013, deverá haver uma aPosta Pública Prioritária no 
Património arquitectónico e na regeneração arquitectónica  
e urbana em Portugal.

z O Património Cultural Arquitectónico, considerando os 
bens imóveis classificados e em vias de classificação, 
bem como as respectivas zonas de protecção, é um 
recurso identitário fundamental do nosso País. Porém, 
dado o seu valor cultural e a sua crescente dimensão 
física, pode ser gerador de oportunidades e ter forte 
impacto no desenvolvimento socioeconómico –  
na competitividade, na atractividade, no emprego,  
na fixação de população, nas indústrias do património,  
nas indústrias da construção ou no turismo – de 
muitas regiões, territórios e cidades portuguesas, em 
particular no contexto desertificado da interioridade 
e dos centros históricos, potenciando a qualidade e a 
sustentabilidade do ambiente construído.
z De igual modo, a Regeneração Arquitectónica 
e Urbana, em particular nas vastas periferias 
metropolitanas e urbanas do litoral a norte 
de Setúbal, bem como no litoral algarvio, deve 
constituir um dos grande desafios do Estado para 
futuro, revertendo dezenas de anos de crescimento 
desqualificado, desregulado e insustentável. Registe-
se que este crescimento, para além da destruição da 
paisagem, pôs em risco o próprio País, diminuindo 
a respectiva competitividade, a atractividade 
de investimento externo e recursos vitais, 
designadamente para a agricultura e para o turismo. 
z Neste quadro, a Reabilitação Urbana tem 
importância fundamental para as indústrias da 
construção, para o sector imobiliário e para o 
emprego. Porém, para além dos aspectos económicos, 
a reabilitação deve ser enquadrada num quadro lato 

de Regeneração Arquitectónica e Urbana, envolvendo 
modelos sociais e culturais, e visando a qualidade e a 
sustentabilidade do ambiente construído.
z Por fim, importa salientar que, em conjunto, 
Património Arquitectónico e Regeneração 
Arquitectónica e Urbana podem e devem ser 
instrumentos de ordenamento do território, da 
política de cidades e da política de obras públicas, 
bem como instrumentos de combate às alterações 
climáticas (40% das emissões de CO2 provêm do 
parque edificado).
z Neste quadro, a Arquitectura e o exercício  
da profissão de arquitecto são incontornáveis. 

ProPosta 05 
promover a elaboração 
e Implementação de um 
códIgo de edIfIcação e 
construção em portugal 
até 2013, deverá ser elaborado e imPlementado um código  
de edificação e construção em Portugal.

z No nosso País, ao contrário do que sucede em grande 
parte dos nossos parceiros europeus, a legislação 
relativa à edificação e construção é múltipla, dispersa, 
desigual, nem sempre compatível entre si e, por 
vezes, de difícil aplicação por estar desenquadrada  
da realidade. 
z Enquanto tal, dificulta os exercícios das profissões 
intervenientes, das empresas, promotores e donos de 
obra, e da própria administração pública, para além da 
manifesta opacidade diante de qualquer cidadão.
z Esta crescente teia legislativa tem, muitas vezes, 
efeitos perniciosos na própria qualidade da edificação 
e da construção e, enquanto tal, na qualidade e 
sustentabilidade do ambiente construído, para além 
de afectar a criatividade e inovação da concepção 
arquitectónica.
z Por isso, é urgente a elaboração de um Código de 
Edificação e Construção que se constitua como a 
referência normativa que estabelece as exigências 
básicas de qualidade dos edifícios e suas instalações, 
bem como da respectiva construção, tendo em 
vista a qualidade e a sustentabilidade do ambiente 
construído em Portugal.

ProPosta 06 
monItorIzar e 
reequacIonar as 
qualIfIcações para 
obtenção do título 
profIssIonal de 
arquItecto em portugal 
até 2013, deverão ser reequacionadas as qualificações Para 
obtenção do título Profissional de arquitecto em Portugal.

z A natureza específica dos serviços de arquitectura, 
tendo em conta, na salvaguarda do interesse público, 
o respectivo impacto na saúde e no bem-estar da 
sociedade no seu todo, justificaram a consagração 
da Arquitectura numa Directiva Europeia específica 
de reconhecimento das qualificações profissionais 
dos arquitectos, tal como aconteceu para médicos e 
enfermeiros.
z A aquisição de qualificações e experiência é 
fundamental para habilitar os prestadores de serviços 
de arquitectura à execução de tarefas que - pela 
responsabilidade, pelo risco associado e pelos efeitos 
no ambiente construído - têm forte impacto na 
sociedade e, em simultâneo, para garantir a qualidade 
do serviço prestado e a segurança dos utentes.
z Por isso, é fundamental que o Estado Português 
assuma as suas responsabilidades no âmbito da 
avaliação e acreditação dos Cursos de Arquitectura 
em Portugal, designadamente através da recente 
Agência de Avaliação e Acreditação para a Garantia 

da Qualidade do Ensino Superior. A avaliação de todos 
os Cursos deve ser objectiva e periódica e os seus 
resultados devem ser transparentes e públicos, 
estimulando a melhoria da qualidade do ensino da 
arquitectura e cumprindo o direito à informação que 
assiste aos cidadãos.
z Por outro lado, de acordo com as recomendações 
do Conselho dos Arquitectos da Europa, importa 
contribuir para a revisão da Directiva Europeia relativa 
ao reconhecimento das qualificações profissionais 
dos arquitectos, garantindo que a exigência mínima 
requerida para a duração dos estudos em arquitectura 
seja de cinco anos (ou o equivalente em tempo parcial), 
acrescida por um período de dois anos de experiência 
profissional qualificadora. 

ProPosta 07 
precIsar o Interlocutor 
governamental para 
a arquItectura em 
portugal 
até 2013, deverá ser equacionado o interlocutor 
governamental Para a arquitectura em Portugal.

z A crescente relevância da Arquitectura na vida 
dos cidadãos e do País, a democratização do 
acesso à Arquitectura e a sua relevância cultural e 
socioeconómica, bem como o impacto profissional 
de cerca de 18 000 arquitectos em Portugal, não 
implicaram o consequente reconhecimento na 
orgânica do Governo.
z Se é certo que a Arquitectura e o exercício da 
profissão de arquitecto são transversais à actuação 
do Governo, com forte incidência nos âmbitos do 
Ambiente e Ordenamento do Território, da Cultura e 
das Obras Públicas, essa mesma transversalidade não 
facilita a optimização do diálogo e do desempenho 
entre as partes, ao contrário do que sucede para 
médicos com o Ministério da Saúde, para advogados 
com o Ministério da Justiça ou para engenheiros com  
o Ministério das Obras Públicas.
z Em geral, os distintos governos dos países da União 
Europeia enquadram a Arquitectura no quadro 
do ambiente construído (cultura da construção, 
habitação, ambiente, ordenamento do território), ou 
no método aberto da coordenação cultura, sobretudo 
quando, como no caso da França, os Ministérios 
da Cultura têm forte peso institucional. Muitos 
têm Direcções-Gerais de Arquitectura, tais como 
a Dirección General de Arquitectura y de Politica de 
Vivienda em Espanha (com origem em 1937), a Direction 
d'Architecture et Patrimoine em França ou a Direzione 
Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, 
l'Architettura e l'Arte Contemporanee em Itália.
z Propõe-se que, no próximo Governo, seja 
equacionado um Interlocutor Governamental para 
a Arquitectura, designadamente o Ministério do 
Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, dado que este garante 
idêntica transversalidade à da própria Arquitectura 
e tem vastas competências no âmbito da qualidade 
e sustentabilidade do ambiente construído que 
é objecto central da Arquitectura. Sugere-se, de 
igual modo, que no quadro deste Ministério seja 
equacionado um organismo vocacionado para a 
Arquitectura, eventualmente o Instituto da Habitação 
e Reabilitação Urbana (propõe-se um Instituto de 
Arquitectura, Habitação e Reabilitação Urbana).

A Ordem dos Arquitectos e os arquitectos portugueses, na 
firme defesa da qualidade e sustentabilidade do ambiente 
construído em Portugal, estão disponíveis para ajudar e  
apoiar os próximos Parlamento e Governo da República,  
bem como quaisquer outros decisores, na concretização  
das recomendações e propostas contidas neste documento.

ORDEM DOS ARQUITECTOS, JULHO 2009

manifEstO PaRa as ElEiçõEs lEgislativas 2009

7 ProPostas até 2013 

arquItectura em portugal, qualIdade e 
sustentabIlIdade do ambIente construído

tendo presentes as recomendações do Conselho 
de Arquitectos da europa, de maio de 2009, e as 
Conclusões do Conselho europeu sobre a Arquitectura 
(2008/C 319/05), de Dezembro de 2008, a ordem 
dos Arquitectos solicita aos Partidos, Coligações e 
movimentos que concorrem às próximas eleições  
Legislativas, bem como ao futuro Parlamento e 
Governo da república Portuguesa, a melhor atenção 
para as seguintes propostas:


