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Encontro: Dez anos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação:
Evolução do Licenciamento Municipal de Operações Urbanísticas

12ª Sessão: Qualidade da Arquitectura e da Paisagem

00. Introdução
Em face do tema proposto para minha intervenção, permitam-me focá-la não tanto no RJUE em si 
mesmo,  mas antes  no âmbito  preciso da  Qualidade da  Arquitectura,  enquanto  questão  central  da 
edificação e da urbanização. 
Digo questão central, pois sem Qualidade da Arquitectura não é equacionável o acesso tão universal 
quanto  possível  a  melhor  Ambiente  Construído  e,  em  consequência,  a  mais  Qualidade  de  Vida. 
Entende-se,  assim,  que  esta  trilogia  deve  constituir  fundamento  da  Legislação  que  enquadra  a 
urbanização e a edificação, no quadro do Direito à Habitação e do Direito ao Ambiente que estão 
consagrados na Constituição da República.
Assim, de modo sumário, permitam-me centrar a minha intervenção em torno dos seguintes aspectos:
1. Desde logo, procurarei precisar o significado de Qualidade em Arquitectura;
2. Depois, procurarei equacionar, de forma sucinta, os alguns dos meios para melhorar essa mesma 
Qualidade;
3.  Por fim, para concluir  e tal  como solicitado pela organização,  abordarei  a possibilidade de uma 
Política Pública de Arquitectura em Portugal.

01. Significado de Qualidade em Arquitectura
Falemos, então, de Qualidade em Arquitectura, algo que está hoje muito presente nas bocas do mundo, 
designadamente  entre  arquitectos,  administração  pública,  legisladores,  construtores,  promotores, 
jornalistas e mesmo entre a chamada sociedade civil.
Apesar disso, precisar o significado de Qualidade em Arquitectura não é tarefa fácil, pois o conceito de 
qualidade está longe de ser imediato e, ainda menos, de ser consensual. Apesar de reconhecer-se 
como um desejável atributo ou uma desejável propriedade da Arquitectura, a verdade é que em face da 
mesma pergunta - o que é Qualidade em Arquitectura? - haverá concerteza respostas muito diversas, 
consoante os interesses, a natureza, o conhecimento ou a cultura do interlocutor. E mesmo diante de 
respostas idênticas, existem nestas inúmeras variações semânticas.
Porém, tal como vem acontecendo em inúmeros Países da União Europeia, é possível estabelecer 
quadros de aferição do que é Qualidade em Arquitectura. E para isso, importa falar de Arquitectura não 
apenas enquanto objecto da profissão de arquitecto, designadamente enquanto premissa e resultado 
do seu ofício no contexto da edificação e urbanização, mas também enquanto construção consequente 
ao projecto, enquanto obra de arquitectura resultante deste processo e enquanto relação entre aquela e 
quem a habita.
Ou seja, quando falamos de Qualidade em Arquitectura procuramos reconhecê-la a partir de juízos de 
valor diante destes quatro aspectos fundamentais. Vamos então por partes.
* Como primeiro reconhecimento, diria que a Qualidade em Arquitectura decorre do esforço intelectual 
do arquitecto em face de um problema proposto para o projecto de uma obra de arquitectura, ou seja, 
de um quadro coerente de investigação e reflexão críticas que antecede, acompanha, afere e legitima - 
ética, estética e tecnicamente - aquele projecto. E que é inseparável do local, do propósito e até mesmo 
de uma expectável materialidade que integram esse mesmo problema.
* Como segundo reconhecimento, diria que a Qualidade em Arquitectura decorre da transposição e 
precisão daquele esforço intelectual no processo e na síntese deste projecto, ou seja, da respectiva 
tradução nos elementos escritos e desenhados que informam o projecto para uma obra de arquitectura 
e  que  concorrem  para  a  clara  revelação  e  concretização  desse  mesmo  trabalho  preparatório  e 
combinatório. Tradução inseparável da conformidade estética e técnica, assim como do ajuste entre 
todos os intervenientes no processo de projecto.
*  Como terceiro  reconhecimento,  diria  que  a  Qualidade  em Arquitectura  decorre  do  processo  de 
construção consequente ao projecto, ou seja, da conformidade da construção enquanto observância 
correcta  do  projecto  e,  também,  enquanto  justa  combinação  e  concretização  entre  as  partes  da 
materialidade construtiva, designadamente sistemas, processos e componentes construtivas, que são 
inseparáveis  da capacitação,  engenho e organização mais  adequadas  para o efeito.  Consistência, 
Durabilidade e  Sustentabilidade concorrem para  a  avaliação da qualidade de construção e,  assim 
sendo, da Qualidade em Arquitectura.
* Como quarto e último reconhecimento, diria que a Qualidade em Arquitectura decorre do Ambiente 
Construído que uma obra de arquitectura determina, transforma ou amplia, em si mesmo ou no seu 
contexto. Falo, entre outros aspectos relevantes, da conformidade urbana ou territorial, da conformação 
espacial, do testemunho e fruição estéticas, da durabilidade construtiva e sustentabilidade ambiental, 
da adequação ao habitar, da humanização e conforto de um quadro de vida, ou do incentivo à partilha 
desse  espaço  quotidiano  e  comum.  Resulta  óbvio  que  o  Ambiente  Construído  não  se  reduz  à 



Arquitectura, nem a qualidade do primeiro se esgota na qualidade da segunda. São, no entanto, ajuntos 
e mutuamente mesuráveis.

02. Meios para melhorar a Qualidade em Arquitectura
Estabelecido assim um quadro possível de aferição para a Qualidade em Arquitectura, cumpre agora 
reflectir sobre alguns dos meios para melhorá-la. E, recorde-se, cumpre fazer esta reflexão, não apenas 
em face dos Direitos constitucionais à Habitação e ao Ambiente, mas também diante da evidência de 
que melhor Arquitectura implica melhor Ambiente Construído e mais Qualidade de Vida para todos os 
nossos concidadãos.
Recorrendo à experiência mais ou menos recente da maioria dos nossos parceiros comunitários, a 
Qualidade da Arquitectura tem sido constituída como objecto central de políticas específicas para o 
efeito, em regra assentes, pelo menos, em quatro áreas distintas e, em simultâneo, complementares: 
Ambiente Construído, Cultura, Exercício Profissional e Cidadania.
* No que diz respeito ao Ambiente Construído, a melhoria da Qualidade da Arquitectura tem implicado a  
aposta dos Estados na atenuação dos efeitos da metropolização, desde logo no constrangimento da 
urbanização e na consolidação dos perímetros urbanos, e, sobretudo, na reabilitação e requalificação 
urbana, desde logo nos contextos da regeneração durável e sustentável dos edifícios e das cidades, do 
combate às alterações climáticas e da promoção do espaço público urbano.
* No que diz respeito à Cultura, a melhoria da Qualidade da Arquitectura tem implicado a aposta dos 
Estados  na  promoção  da  inovação  e  criatividade,  bem  como  na  conservação  e  valorização  do 
património arquitectónico, no quadro, aliás, das  Conclusões do Conselho Europeu da União sobre a 
Arquitectura, de Dezembro de 2008.
* No que diz respeito à Cidadania, a melhoria da Qualidade da Arquitectura tem implicado a aposta dos 
Estados na educação pela Arquitectura, designadamente nos âmbitos curriculares pre-universitários, 
com vista à crescente capacitação crítica dos cidadãos. E, por outro lado, tem implicado a criação de 
condições  para  maior  participação  das  comunidades  e  dos  cidadãos  em assuntos  e  matérias  de 
proximidade que digam respeito  ao Ambiente Construído,  designadamente implementando serviços 
municipais de esclarecimento público, agências para intermediação entre administração, promotores e 
consumidores, ou práticas correntes de consulta e debate públicos.
* Por fim, no que diz respeito ao Exercício Profissional, a melhoria da Qualidade da Arquitectura tem 
implicado a aposta dos Estados em melhor habilitação universitária nos cursos de arquitectura, em 
melhor habilitação e capacitação profissional dos arquitectos - designadamente através de programas 
de  formação  contínua  e  de  maior  aquisição  de  experiência  específica  para  acesso  aos  actos  da 
profissão de arquitecto - e na criação de melhores condições para o exercício profissional, pugnando 
assim por maior qualidade projectual. Este último âmbito tem tido particular incidência em incentivos à 
investigação  tecnológica,  desde  logo  no  contexto  da  sustentabilidade  do  edificado;  na  revisão 
concertada  da  legislação  da  edificação,  construção  e  urbanização,  visando  códigos  simplificados, 
menos penalizadores do desenho e mais responsabilizadores; na revisão dos critérios da encomenda 
de  arquitectura  com  financiamento  público  -  imputando-lhes  inovação  estética  e  tecnológica, 
durabilidade e sustentabilidade - e na crescente abertura desta encomenda a concursos de concepção 
de arquitectura sem prévia qualificação, na perspectiva de escolher o melhor entre melhores. 
Em conclusão, a Qualidade da Arquitectura constitui já hoje objecto central das políticas de grande 
parte dos Países da União Europeia, no intuito de entregar aos cidadãos melhor Ambiente Construído e 
mais Qualidade de Vida.
Tal  não sucede ainda em Portugal,  e o RJUE, diga-se de passagem, é exemplo disso.  Apesar do 
licenciamento  ser  instrumento  fundamental  neste  processo  qualificador,  não  se  encontra  na  Lei 
qualquer menção ao Ambiente Construído ou à Qualidade da Arquitectura, para além de trivialidades 
inócuas (fala-se de interesses públicos urbanísticos e ambientais no preâmbulo). E muito menos nelas 
se fundamenta o disposto na Lei. Ou seja, o RJUE não assegura a defesa deste interesse público tão 
relevante: veja-se, por exemplo, o disposto quanto às obras de urbanização, ou quanto às obras de 
escassa relevância urbanística.

03. Política Pública de Arquitectura
Ora, na maioria dos nossos parceiros comunitários, incluindo nalguns recém chegados à União (como 
são os casos da Estónia, da Letónia ou da Eslovénia), as respectivas políticas que dizem respeito à 
Qualidade  da  Arquitectura  e  à  melhoria  do  Ambiente  Construído  estão  concertadas  em  Políticas 
Públicas de Arquitectura, associadas a Programas de Medidas e Acções concretizáveis num horizonte 
temporal limitado. E é exactamente neste contexto que é equacionada a questão do licenciamento da 
edificação e urbanização, enquanto instrumento daquelas políticas e por envolver as administrações 
centrais, regionais ou locais dos Estados.
Em Portugal, apenas recentemente foi equacionada a possibilidade de implementar um Política Pública 
de  Arquitectura  e  Paisagem,  já  apontada  no  Programa  Nacional  da  Política  de  Ordenamento  do 
Território (PNPOT) e agora prevista no programa do XVIIIº Governo Constitucional.
Como é óbvio, a Ordem dos Arquitectos não poderia estar ausente deste importante desafio para o 
nosso País. E é exactamente por isso que o nosso Congresso, a decorrer em Vila Nova de Famalicão 



no próximo mês de Dezembro, terá como Tema Central a "Arquitectura para Todos", no sentido de 
todos os portugueses terem o direito a melhor Ambiente Construído e a mais Qualidade de Vida.
Direito este inseparável da Qualidade da Arquitectura em Portugal.
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