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(PÚBLICA)
de Arquitectura

Política
EDITORIAL

Foi publicado em Diário da República, a 10 de Julho, o 
Despacho n.º 9010/2013, de 28 de Junho, que visa a 
constituição de uma Política (Nacional) de Arquitec-
tura e Paisagem para Portugal. Um momento impor-

tante para a Arquitectura e para os arquitectos em Portugal, 
pois a possibilidade de uma Política (Pública) de Arquitectu-
ra constitui-se, há muito, como um dos seus desígnios, confir-
mado na Moção de Orientação Estratégica do XII Congresso de 
2009 e reconfirmado na Moção de Orientação Estratégica do 
XIII Congresso de 2013, sempre na perspectiva de alargar o Di-
reito de todos à Arquitectura, e de defender e promover a Qua-
lidade da Arquitectura. 

O diploma define as linhas orientadoras e a OA irá participar 
activamente na Comissão Redactora da Política Nacional de 
Arquitectura e da Paisagem, na perspectiva da sua urgente im-
plementação em Portugal. 

Seleccionámos textos da autoria de Ana Nevado, Cristina Cas-
telo Branco, Fernando Gonçalves, João Bento, Jorge Bonito, 
Mariana Saldanha, Marisa Figueiredo, Nuno Portas, Pedro 
Brandão e Sérgio Miguel Figueiredo, a quem agradecemos os 
contributos.
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... o que é?
Uma Política Nacional de Arquitectura é um compromisso com 
a qualidade.
Uma Política Nacional de Arquitectura é uma política pública, 
envolvendo e vinculando o Estado a um conjunto de princípios 
orientadores que visam a qualidade do ambiente construído e 
a qualidade de vida, a regeneração urbanística e paisagística, a 
sustentabilidade energética e o combate às alterações climáti-
cas, bem como a educação e a participação dos cidadãos. 
Uma Política Nacional de Arquitectura deverá ser materiali-
zada num documento de carácter orientador, dotado de uma 
orientação estratégica global e, igualmente, de alguns objecti-
vos específicos e de um conjunto de acções concretas – devida-
mente calendarizadas e faseadas, que poderão vir a ser revis-
tas e actualizadas periodicamente em função da evolução que 
se verificar na sua implementação.
Uma Política Nacional de Arquitectura será sempre uma polí-
tica pública que interessará aos cidadãos e que deverá apontar 
um conjunto de princípios, compromissos e responsabilidades 
do Estado, das Regiões e das Autarquias em prol da qualida-
de arquitectónica; deverá igualmente considerar formas de en-
volver os promotores da encomenda pública e privada em torno 
deste objectivo, salientando o retorno que daí poderá resultar 
para o exercício da sua actividade, de definir um conjunto de 
boas práticas que contribuam para responsabilizar profissio-
nalmente os arquitectos em torno desse mesmo objectivo e de 
abranger todos os cidadãos com esse mesmo objectivo, cons-
ciencializando-os de que forma é que a arquitectura e o urba-
nismo condicionam as suas vivências e quais as mais-valias 
para a sua vida e para o seu dia-a-dia que poderão advir de um 
ambiente urbano e de um parque construído qualificados.

... para quê?
Para a promoção de políticas públicas de arquitectura que ad-
voguem a qualidade edificada, urbana e paisagística, bem 
como, em termos gerais, a qualidade do ambiente construído.
Os objectivos, específicos e transversais, de uma Política Na-
cional de Arquitectura deverão considerar a promoção da qua-
lidade da arquitectura e do espaço público urbano, a promoção 
da cultura e do ambiente construído, a promoção do desenvol-
vimento sustentável, da regeneração urbana e do combate às 
alterações climáticas bem como a promoção da educação para 
a arquitectura.

... para quem?
Para todos. Uma Política Nacional de Arquitectura será sempre 
uma política pública para todos os cidadãos. 
A implementação de uma Política Nacional de Arquitectura de-
verá passar por estimular um maior interesse e uma maior cul-
tura de participação e envolvimento dos cidadãos na procura 
da qualificação dos edifícios, do espaço público e do ambiente 
urbano das suas cidades e implicará necessariamente um em-
penho na promoção e implementação de um conjunto de estru-
turas de apoio – informais: fóruns de discussão e formais: cen-
tros de arquitectura, de dimensão variável e adequados à sua 
escala de intervenção – nacional, regional e local.
Esta vertente estará sempre, indiscutivelmente, ligada a uma 
forte e determinada aposta na educação para a arquitectura e à 
inclusão destas matérias nos curricula dos vários níveis do en-
sino básico; de forma a fornecer a todos os cidadãos um con-
junto de ferramentas que lhes possibilitem ter uma atitude ac-
tiva e interveniente nestas matérias, à semelhança daquilo que 
já hoje acontece com outras disciplinas.
Uma Política Nacional de Arquitectura será sempre uma políti-
ca pública para a construção da cidadania.

... por uma
Política Nacional de Arquitectura em Portugal!

... por uma
arquitectura de qualidade para todos!

JORGE BONITO, arquitecto n.º 3276

Suplente do Conselho Directivo Nacional
Texto publicado na revista CAIS n.º 142, Julho 2009

Política 
Nacional 
de arquitectura
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d) Presidente da Secção Autónoma de Lisboa e Vale do Tejo: Dr. Luís 
Ferreira Teixeira, Diretor Regional da Mobilidade e Transportes de 
Lisboa e Vale do Tejo;

e) Presidente da Secção Autónoma de Alentejo e Algarve: Dr.ª Maria 
Luísa Carneiro Miguel, Diretora Regional da Mobilidade e Transportes 
do Algarve.

19 de junho de 2013. �— O Presidente do Conselho Diretivo do IMT, 
I. P., João Fernando Amaral Carvalho.

207078642 

 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DO EMPREGO 
E DA SAÚDE

Gabinetes dos Ministros da Economia 
e do Emprego e da Saúde

Despacho n.º 9009/2013
Através do Despacho n.º 15689/2012, de 30 de novembro, alterado 

pelo Despacho n.º 7560/2013, de 3 de junho, publicados, respetivamente, 
no Diário da República, 2.ª série, n.os 238 e 112, de 10 de dezembro 
de 2012 e de 12 de junho de 2013, foi criado um Grupo de Trabalho 
com o objetivo de contribuir para a estruturação do produto Turismo 
de Saúde.

Considerando a necessidade de se proceder a alteração no que diz 
respeito à identificação do elemento que integra o referido Grupo de 
Trabalho em representação do Ministério da Saúde:

Determina -se:
1 �— O n.º 3 do Despacho n.º 15689/2012, de 30 de novembro, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 10 de dezembro de 
2012, alterado pelo Despacho n.º 7560/2013, de 3 de junho, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 112, de 12 de junho de 2013, passa 
a ter a seguinte redação:

«3 �— [...]
a) Dr. Luís Braz Frade, em representação do Ministério da 

Saúde;
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]»

2 �— O presente despacho produz efeitos na data da sua última as-
sinatura.

25 de junho de 2013. �— O Ministro da Economia e do Emprego, 
Álvaro Santos Pereira. �— O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

207081363 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, 
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 9010/2013
A qualidade, proteção e valorização da arquitetura e da paisagem, 

numa óptica de sustentabilidade ambiental, económica, social e cultural, 
e de promoção da competitividade territorial e da qualidade de vida 
das pessoas, são aspetos relevantes no quadro nacional das políticas 
públicas de ordenamento do território, a par de um modelo europeu de 
desenvolvimento do território.

É hoje unanimemente reconhecido que a identidade e a diversidade 
dos territórios europeus, fruto de uma história e de uma cultura seculares 
que estabeleceram os fundamentos do modelo europeu de organização 
da vida em sociedade, são elementos essenciais para a prossecução dos 
grandes objetivos políticos de afirmação da Europa no mundo global. 
Progressivamente tem -se verificado uma maior consciência dos cida-
dãos europeus para a importância da arquitetura e da paisagem nos seus 
quadros de vida, assim como da salvaguarda e valorização dos recursos 
territoriais e da qualificação do quadro de vida quotidiano.

Entre os fatores que constroem a identidade territorial encontram -se 
a Arquitetura e a Paisagem, entendidas na sua aceção mais ampla de 
espacialidades, recursos e produtos sociais, culturais, que traduzem quer 
o legado histórico quer a realidade presente das nações europeias.

O reconhecimento destes valores tem conduzido, ao longo das duas 
últimas décadas, à adoção de convenções internacionais, de declarações 
e resoluções intergovernamentais e de outros compromissos, no âmbito 
da União Europeia, do Conselho da Europa e das Nações Unidas, em 
que Portugal participa, e de que ressaltam a adoção do Esquema de 
Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC), a ratificação da 
Convenção Europeia da Paisagem (CEP), a Resolução do Conselho 
Europeu sobre a qualidade da arquitetura no ambiente urbano e rural, as 
Conclusões do Conselho Europeu sobre arquitetura, a contribuição da 
cultura para o desenvolvimento sustentável e as Convenções das Nações 
Unidas para a proteção do património mundial, cultural e natural e para 
a proteção do património cultural imaterial.

Em Portugal, a importância da qualidade do quadro de vida e da 
paisagem para o desenvolvimento sustentado e harmonioso do País e 
dos cidadãos é reconhecida desde logo na Constituição da República 
Portuguesa (CRP) de 1976. No seu artigo 66.º, sob a epígrafe «Ambiente 
e qualidade de vida», a CRP estabelece que «[t]odos têm direito a um 
ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever 
de o defender», incumbindo ao Estado, por meio de organismos próprios 
e com o envolvimento e a participação dos cidadãos, nomeadamente, 
«[o]rdenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma 
correta localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento 
socioeconómico e a valorização da paisagem» e «[c]riar e desenvolver 
reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger 
paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a 
preservação de valores culturais de interesse histórico ou artístico».

Estes princípios constitucionais têm acolhimento e concretização na 
lei geral, nomeadamente nos diplomas fundamentais que regulam os 
domínios do ordenamento do território e desenvolvimento urbano e do 
ambiente, e ainda nos documentos estratégicos que estabelecem as gran-
des orientações de política pública para esses domínios, nomeadamente o 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 
aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, que determina o de-
senvolvimento de uma Política Nacional de Arquitetura e da Paisagem.

Neste âmbito, foi criado, em 7 de julho de 2009, o Grupo de Trabalho 
para a Política Nacional de Arquitetura e da Paisagem (GT/PNAP), 
com o objetivo de propor o conceito e os princípios gerais da Política 
Nacional de Arquitetura e da Paisagem. Posteriormente, em 1 de março 
de 2010, foi publicado, pelo Gabinete da Secretária de Estado do Or-
denamento do Território e das Cidades, o despacho n.º 3718/2010, que 
veio confirmar o mandato do Grupo de Trabalho criado pelo anterior 
despacho ministerial. O prazo estipulado para o funcionamento do 
Grupo de Trabalho não permitiu a conclusão dos trabalhos previstos, 
nomeadamente a definição das bases para uma Política Nacional de 
Arquitetura e da Paisagem.

Importa pois estabelecer uma Política Nacional de Arquitetura e 
da Paisagem em consonância com as novas políticas públicas para o 
ordenamento do território preconizadas pelo Governo, através de uma 
Comissão Redatora que garanta uma ampla participação de entidades 
com intervenção nos domínios da arquitetura, do urbanismo, da arqui-
tetura paisagista, da paisagem, do ambiente e da qualidade de vida.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, alterado pelos Decretos -Leis n.os 246/2012, 
de 13 de novembro, e 29/2013, de 21 de fevereiro, e nas alíneas m) e u) do 
artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro, determino o seguinte:

1 �— É criada a Comissão Redatora da Política Nacional de Arquitetura 
e da Paisagem, que tem por missão apresentar ao Governo o projeto de 
documento da Política Nacional de Arquitetura e da Paisagem.

2 �— O documento a elaborar pela Comissão deve visar as seguintes 
linhas orientadoras:

a) Promoção da conceção arquitetónica e urbanística e da constituição 
de um ambiente construído com qualidade;

b) Preservação e a melhoria da qualidade do património construído;
c) Gestão criativa e sustentável do património arquitetónico;
d) Sensibilização e formação dos cidadãos para a cultura arquitetónica, 

urbana e paisagística;
e) Incorporação da componente da valia arquitetónica e paisagística 

nas decisões administrativas;
f) Promoção de políticas exemplares de construções públicas;
g) Definição de propostas de programas específicos para desenvolvi-

mento da Política Nacional de Arquitetura e da Paisagem;
h) Promoção da educação para a Arquitetura e Paisagem.

3 �— A Comissão é constituída por:
a) Um representante do Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), que preside;
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b) Um representante da Direção -Geral do Território (DGT);
c) Um representante da Direção -Geral do Património Cultural (DGPC);
d) Um representante da Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal (AICEP);
e) Um representante da Ordem dos Arquitetos (OA);
f) Um representante da Associação Portuguesa dos Arquitetos Pai-

sagistas (APAP);
g) Dois especialistas de reconhecido mérito nas matérias em apreço, 

a designar pela Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território.

4 �— Sempre que se mostre conveniente, podem ser convidados a 
integrar a Comissão, numa base permanente ou transitória, outras per-
sonalidades com reconhecido mérito nas matérias envolvidas.

5 �— Os trabalhos da Comissão podem ser acompanhados por um 
membro do Gabinete de cada membro do Governo que tutela as enti-
dades referidas nas alíneas a) a d) do n.º 2, que podem participar nas 
reuniões.

6 �— O apoio técnico e logístico necessário para o funcionamento da 
Comissão é assegurado pelo IHRU, I. P.

7 �— As entidades que integram a Comissão Redatora devem, no prazo 
de dez dias a contar da data da publicação do presente despacho, indicar 
a identidade dos seus representantes ao IHRU, I. P.

8 �— A Comissão Redatora deve apresentar, no prazo de 30 dias, um 
documento preliminar que estabeleça a estrutura e o âmbito do docu-
mento da Política Nacional de Arquitetura e da Paisagem a apresentar 
ao Governo.

9 �— A Comissão Redatora deve, no prazo de seis meses a contar da 
data da publicação do presente despacho, apresentar ao Governo o projeto 
de documento da Política Nacional de Arquitetura e da Paisagem.

10 �— Aos membros da Comissão, ainda que na qualidade de 
convidados, não é devido o pagamento de qualquer remuneração 
ou senha de presença, assistindo, contudo, aos membros a que se 
referem as alíneas e) a g) do n.º 2 o direito a serem reembolsados 
das despesas de transporte necessárias para assegurar a sua presença 
nas reuniões da Comissão quando se desloquem de concelho diverso 
do de Lisboa, as quais são suportadas pela Secretaria -Geral do 
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 
do Território.

11 �— O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e produz efeitos desde a data da sua assinatura.

28 de junho de 2013. �— A Ministra da Agricultura, do Mar, do Am-
biente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.

207092185 

 Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
e Desenvolvimento Rural

Despacho n.º 9011/2013
1 - Nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 8.° da Lei Orgânica do 

XIX Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 86-A/2011, 
de 12 de julho, alterado pelos Decretos-Leis n.°s 246/2012, de 13 de 
novembro, 29/2013, de 21 de fevereiro, e 60/2013, de 9 de maio, ao 
abrigo do disposto nos artigos 35.° e 37.° do Código do Procedimento 
Administrativo, e nos termos da subalínea iii) da alínea a), das suba-
líneas vii) e xiv) da alínea c), ambas do n.° 6, e do n.° 12 do Despacho 
n.° 4704/2013, de 4 de abril, da Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da 
República, 2.a Série, n.° 66, de 4 de abril de 2013, subdelego no con-
selho diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
I. P. (ICNF, I.P.), constituído pela presidente, mestre Paula Alexandra 
Faria Fernandes Sarmento e Silva, o vice-presidente, licenciado João 
Artur Maciel de Soveral, e os vogais, licenciados João Carlos Mourão 
Pastorinho da Rosa e Teresa Sofia Nunes dos Santos Castel-Branco 
da Silveira, as competências que me estão delegadas para a prática 
dos seguintes atos, no âmbito das atribuições desse instituto público:

a) No âmbito das medidas de proteção ao sobreiro e à azi-
nheira, em matéria contraordenacional, a competência estabe-
lecida no artigo 22.°, do Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de 
maio, alterado pelo Decreto-Lei n.° 155/2004, de 30 de junho;

b) Autorizar a interrupção da resinagem, nos termos do § 2.° 
do artigo 11.° do Decreto-Lei n.° 38273, de 29 de maio de 1951;

c) Em matéria de caça, das atividades cinegéticas e das condições 
do seu exercício, as competências previstas no n.° 1 do artigo 16.° 
da Lei n.° 173/99, de 21 de setembro, alterado pelos Decretos-Leis 

n.°s 159/2008, de 8 de agosto e 2/2011, de 6 de janeiro, bem como as es-
tabelecidas no artigo 18.°, no n.° 2 do artigo 22.°, no n.° 3 do artigo 24.°, 
no n.° 1 do artigo 26.°, no n.° 7 do artigo 29.°, nos n.°s 1 e 2 do artigo 
30.°, no artigo 40.°, no n.° 5 do artigo 45.°, no artigo 46.°, no n.° 8 do 
artigo 48.°, no n.° 1 alíneas a) e c) e no n.° 2 do artigo 50.°, nas alíneas a) 
e b) do n.° 1 do artigo 51.°, na alínea e) do n.° 1 e na alínea b) do n.° 2 
do artigo 52.°, nos n.°s 1 e 6 do artigo 54.°, no artigo 60.°, no n.° 4 do 
artigo 106.°, no n.° 1 do artigo 118.°, no n.° 3 do artigo 157.°, todos do 
Decreto-Lei n.° 202/2004, de 18 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis 
n.°s 201/2005, de 24 de novembro, 159/2008, de 8 de agosto, 214/2008, 
de 10 de novembro, 9/2009, de 9 de janeiro, e 2/2011, de 6 de janeiro;

d) Em matéria de atividades piscícolas nas águas interiores e das 
condições do seu exercício, as competências previstas no § único do 
artigo 5.°, nos artigos 6.°, 9.°, 11.°, 41.° e no § 1.° do artigo 46.°, to-
dos do Decreto n.° 44623, de 10 de outubro de 1962, alterado pelos 
Decreto-Lei n.° 312/70, de 6 de julho, Decreto n.° 35/71, de 29 de 
janeiro, Decreto-Lei n.° 307/72, de 16 de agosto, Decretos Regu-
lamentares n.°s 18/86, de 20 de maio, 11/89, de 27 de abril, Porta-
ria n.° 278/91, de 5 de abril, e pela Lei n.° 30/2006, de 11 de julho;

e) Autorizar, no âmbito das atribuições do ICNF, I.P., e de acordo 
com o regime legal especificamente aplicável a cada caso, a reali-
zação de despesas decorrentes da execução de programas de natu-
reza especial previstos em protocolos por mim previamente aprova-
dos ou homologados, dentro dos montantes máximos neles previstos;

f) Em matéria disciplinar, relativamente aos processos por mim 
determinados ou instaurados, as competências previstas no n.° 1 do 
artigo 39.°, no n.° 1 do artigo 45.°, e no n.° 2 do artigo 68.° do Esta-
tuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 58/2008, de 9 de setembro, e alterado 
pelo Decreto-Lei n.° 47/2013, de 5 de abril, e, no mesmo âmbito, 
nomear instrutores, inquiridores e sindicantes quando não sejam por 
mim designados no despacho que ordenar os respetivos processos.

2 - O conselho diretivo do ICNF, I.P. fica autorizado a subdelegar, 
no todo ou em parte, nos seus membros ou em titulares de cargos de 
direção intermédia do 1.° grau dos serviços centrais ou territorial-
mente desconcentrados do instituto, as competências ora subdelegadas.

3 - O presente despacho produz efeitos desde o dia 1 de fe-
vereiro de 2013, considerando-se ratificados, nos termos do ar-
tigo 137.° do Código do Procedimento Administrativo, todos 
os atos praticados pelo conselho diretivo do ICNF, I. P., desde 
essa data, no âmbito das competências subdelegadas no n.°1.

2 de julho de 2013. �— O Secretário de Estado das Florestas e 
Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos Lopes Gomes da Silva.

207089959 

 Despacho n.º 9012/2013
O Despacho n.º 137/96, de 27 de novembro, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 301, de 30 de dezembro de 1996, reconheceu 
como nome específico a «Alheira de Mirandela» e conferiu -lhe re-
serva exclusiva a nível nacional, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2082/92, do Conselho, de 14 de julho de 1992, 
autorizando ainda a utilização da menção «Especialidade Tradicional 
Garantida �— Registo Provisório» na rotulagem dos produtos.

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 510/2006, do Conselho, de 
20 de março de 2006, alterado pelos Regulamentos (CE) n.º 1791/2006, 
do Conselho, de 20 de novembro de 2006, e n.º 417/2008, da Comissão, 
de 8 de maio de 2008, relativo à proteção das indicações geográficas e 
denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimen-
tícios, é permitida a concessão de proteção nacional transitória para as 
indicações geográficas a partir da data de receção formal dos pedidos 
pela Comissão Europeia, cessando tal proteção assim que seja tomada 
uma decisão comunitária.

A Associação Comercial e Industrial de Mirandela, com sede em Miran-
dela, requereu à Direção -Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
o registo de Mirandela como Indicação Geográfica Protegida (IGP) para 
alheira, na aceção do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 510/2006, do Con-
selho, de 20 de março de 2006, requerimento que obteve parecer favorável.

O mencionado pedido de registo foi também objeto de consulta pú-
blica determinada pelo Aviso n.º 14053/2010, de 9 de julho, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 15 de julho de 2010, não 
tendo sido apresentada qualquer oposição, crítica ou sugestão.

A receção do pedido de registo de Mirandela como IGP para Alheira 
foi já formalmente notificada, por parte da Comissão Europeia, e o agru-
pamento de produtores requerente solicitou proteção nacional transitória 
pelo que se encontram reunidas as condições para a sua atribuição.

Assim, no exercício das competências delegadas pela Ministra da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
através do Despacho n.º 4704/2013, de 28 de março, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 66, de 4 de abril de 2013, e nos termos do 
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Considerando: 
A Arquitectura tem particular relevância no quotidiano 
e no habitar dos cidadãos e constitui um recurso funda-

mental para a melhoria do ambiente construído e da qualidade 
de vida dos portugueses, inseparável da coesão social e identi-
tária, do desenvolvimento sustentável, da competitividade so-
cioeconómica e, sobretudo, de uma sociedade mais justa. 
Importa que a Qualidade da Arquitectura esteja sempre pre-
sente no desenho e no ordenamento do território, das cidades 
e do seu espaço público, nos processos de regeneração urbana 
e reabilitação arquitectónica, no património, no desenho e na 
sustentabilidade do parque edificado ou na própria qualidade e 
regulamentação da construção. 
A Arquitectura é o registo físico mais evidente da nossa identi-
dade, história e cultura, com importante reflexo na educação, 
na inclusão social e na participação dos cidadãos. Associan-
do educação e património arquitectónico, é possível promover 
a sensibilização para a necessidade de fortalecer a identidade 
cultural e a inclusão social das comunidades e dos cidadãos. 
A divulgação e a promoção da qualidade da Arquitectura e das 
boas práticas inerentes deverão ser assumidas pelo Estado, no 
âmbito de uma Política Pública de Arquitectura para Portu-
gal, enquanto instrumentos fundamentais para a qualidade de 
vida. 

Orientações: 
- Aprofundar globalmente novas formas de relacionamento 
com a sociedade, contribuindo para a defesa e promoção dos 
actos próprios dos arquitectos e para a melhoria do seu desem-
penho junto dos portugueses. 

- Pugnar pela implementação de uma Política Pública de Ar-
quitectura em Portugal, tendo em vista a melhoria da qualida-
de de vida dos cidadãos, procurando promover a Arquitectura 
como recurso para a qualidade e sustentabilidade do ambiente 
construído, a investigação, a cultura e o património, nomea-
damente, através da promoção de acções de sensibilização e 
formação dos cidadãos para a cultura arquitectónica, urbana 
e paisagística, assumindo a Arquitectura como um direito de 
todos os portugueses. 

- Aprofundar a participação da Ordem dos Arquitectos nos 
fóruns de discussão e partilha de informação, contribuindo 
para a interacção das políticas públicas de arquitectura no qua-
dro internacional e como direito dos cidadãos. 

- Acompanhar todas as iniciativas legislativas relativas ao di-
reito da arquitectura, divulgando-as junto dos membros, no-
meadamente, à criação e à revisão dos enquadramentos legais, 
requerendo, junto dos órgãos competentes, a abertura de um 
período de discussão pública imprescindível ao aprofunda-
mento do debate nestas matérias. 

E O DiREitOà Arquitectura*
O FUTURO



A Arquitectura 
é o registo físico mais 
evidente da nossa 
identidade, história e 
cultura, com importante 
reflexo na educação, 
na inclusão social 
e na participação 
dos cidadãos.

à Arquitectura*
O FUTURO

- Desenvolver acções de divulgação, promoção, sensibilização 
e comunicação com a sociedade civil, designadamente junto de 
escolas, instituições culturais, meios de comunicação social e 
grupos de cidadania activa, de forma a desenvolver um maior 
conhecimento e compreensão da arquitectura, do urbanismo 
e do território em geral, tendo em vista a formação de gerações 
mais responsáveis e comprometidas com o espaço que habi-
tam. 

- Promover a adopção de políticas de incentivos financeiros ou 
fiscais de modo a estimular a participação dos particulares nos 
processos de valorização e reabilitação urbana, quer habitacio-
nal, quer do património construído, classificado ou em vias de 
classificação. 

- Defender estratégias de regeneração urbana dos centros his-
tóricos urbanos, por um lado, promovendo a requalificação do 
espaço construído, através do melhoramento dos espaços pú-
blicos e acessibilidades, reabilitação dos edifícios degradados 
para fins habitacionais, sociais ou culturais, e por outro lado, 
combatendo a exclusão social, através da implementação de 
programas de desenvolvimento comunitário e revitalização 
social, dinamização económica, empreendedorismo e empre-
gabilidade. 

- Promover boas práticas de construção sustentável, conside-
rando o custo dos edifícios em função do seu ciclo de vida (cus-
to inicial, custo de uso, custo de manutenção e custo ambien-
tal), eficiente do ponto de vista energético e eficaz no quadro do 
combate às alterações climáticas. 

- Procurar assegurar e garantir uma articulação permanente 
entre a Ordem dos Arquitectos com um interlocutor do Gover-
no, específico para as suas áreas de intervenção, que lhe per-
mita acompanhar e participar de forma activa e eficaz nas di-
ferentes áreas de actuação dos arquitectos, na regulação e 
exercício dos actos próprios da profissão, na salvaguarda do di-
reito à arquitectura e na adopção e implementação em Portugal 
de uma Política Pública de Arquitectura. 

*Extracto da Moção de Orientação Estratégica votada no 13.º 
Congresso dos Arquitectos, Lisboa, 6 de Julho 2013
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De que serve hoje a noção de que deve haver uma Política 
de Arquitectura, quando os arquitectos parecem ser os 
seus únicos promotores, e não é claro ainda para nin-

guém mais; do que se trata? É por isso que é bom ter um Livro 
Branco: tal política é parte da política urbana? Da política de 
Património? Trata de arranjar trabalho para os arquitectos? De 
promover a internacionalização de “estrelas”? De cerimónias e 
homenagens às carreiras profissionais? 

talvez não faça mal parar para pensar, 
quando estamos diante do deserto 
Não é só o deserto das perspectivas de trabalho, mas pior, é do 
pensamento e das ideias.
A ideia de uma “Política de Arquitectura”, no plano internacio-
nal, foi gerada por alturas do apogeu e rotura do neoliberalismo 
Thatcheriano (que tinha “liberalizado” as profissões e elimina-
do as garantias e protecções do Estado). Na Europa, os arquitec-
tos, após a criação do Conselho de Arquitectos da Europa (CAE) 
durante os anos 80, ainda tentavam pressionar a União Euro-
peia no sentido tradicional das políticas proteccionistas (tabelas 
de honorários, contratos leoninos, restrições ao acesso…); com-
preendeu-se a viragem e com um estudo estratégico deu-se cor-
po a uma visão pró-activa de afirmação dos novos papéis da Ar-
quitectura no ambiente urbano – e a “Política de Cidade” dava 
os primeiros passos em vários países. Com aquilo que viria a ser 
a Terceira Via, de Tony Blair, lançou-se no Reino Unido a cam-
panha da Urban Renaissance muito influenciada por um desejo 
de “aggiornamento cultural” das cidades, instigada por Richard 
Rogers, e promoveu-se o reconhecimento de que na Europa a 
Arquitectura faz parte duma “cultura” que produz valor. As-
sim se criou o European Forum for Architectural Policies (EFAP), 
com apoios públicos e privados.

No plano nacional a ideia da Política de Arquitectura é paralela à 
acção no plano internacional: surge há 20 anos, no 7.º congresso 
da Associação dos Arquitectos Portugueses (AAP), realizado em 
Aveiro em 1995, quando se tinha obtido o Estatuto de Associação 
Publica e estava eminente a consagração legal da revisão estatu-
tária, com a adopção da designação de Ordem e uma revisão do 
Decreto n.º 73/73 que tornaria obrigatório o recurso ao Arqui-
tecto. Em 1996 é publicado pela AAP o Livro Branco, advogan-
do a Política de Arquitectura. Apesar de tal política ser ali defi-
nida como algo que compete não apenas ao Estado mas também 
aos profissionais, às suas organizações e à sociedade em geral, 
foi sendo reduzida à lógica persistente de que a defesa da pro-
tecção se obteria por decreto e que a acção dependia em geral dos 
Governos, como “política pública”. E no mais, foi esquecida ou, 
na ordem do dia, foram outras as “políticas”.
Parece em qualquer caso que haverá que ter claro se, com a ideia 
de uma “Política”, hoje se pretende dizer o que queremos que o 
Estado faça por nós, profissionais da Arquitectura, ou se quere-
mos promover o esclarecimento do que a sociedade precisa, em 
termos de Arquitectura, Cidade e organização do espaço em ge-
ral. Porque se é isto e não aquilo, então há que admitir, como base 
de partida, duras realidades.
Por um lado será altura de reconhecer se será possível (?) um re-
torno, para a comunidade, do investimento feito no conheci-
mento em Arquitectura por 20 mil profissionais, que poderá ter 
muitas formas. Por aí não se tratará de um “pleno emprego por 
decreto” com mais leis redentoras, um mito que – temos de ter a 
responsabilidade de reconhecer – nós próprios criámos, na ân-
sia de uma protecção (que em troca, pouco nos exigiria, verda-
deiramente).
Por outro lado, se temos a consciência de que a nós compete “pu-
xar pela nossa carroça” e ao mesmo tempo tornar real a ideia de 
que a Arquitectura é algo que interessa à sociedade no seu con-
junto, então temos de levar a sério a ideia de que não se trata 

Do Livro 

branco 
– Nota (não apenas histórica) sobre o fim de ciclo
à POLITICA DE ARQUITECTURA 



de um slogan para pedir sinecuras, nem de exibir o “reconhe-
cimento no estrangeiro dos nomes da arquitectura portugue-
sa” (provinciana política de galhardete, que em época de fome e 
nudez promove a cozinha gourmet e a alta costura), mas fazer o 
trabalho que ninguém fará por nós:
– fazer ouvir a voz do nosso saber sobre tudo aquilo em que, num 
contexto de crise geral da sociedade, o nosso conhecimento pode 
ser útil – seja a falta de casas baratas, a localização do aeropor-
to, o espaço público nas periferias, a horta urbana e a comida…
– ampliar a discussão, o que envolve a aceitação de diferentes 
linguagens e perspectivas, na abordagem dos problemas da con-
figuração do nosso habitat, na lógica de que nos falta um conhe-
cimento, que não é apenas disciplinar da Arquitectura mas in-
terdisciplinar e reflexivo.
– envolver, desde logo, os nossos parceiros no plano do desenho, 
no plano analítico e no plano político (paisagistas, engenheiros, 
urbanistas, geógrafos, economistas, sociólogos, ecologistas, au-
tarcas, profissionais de comunicação…).

contra o ensimesmamento
O que temos de fazer é um novo programa (chame-se estratégia, Li-
vro Branco, política, ou outro nome, não importa muito) alternativo 
ao do esgotado “arquitecto ensimesmado”, para um novo ciclo, como 
disse a propósito da então publicada revisão do Decreto n.º 73/731:

Precisamos 
de cultivar 
a reflexividade, 
o feedback 
da experiência, 
a ponderação de 
erros ou de êxitos, 
de pertinências 
ou irrelevâncias, de 
custos ou benefícios.

1 Ver ensaio do autor incluído em Brandão, P. – O Sentido da Cidade. Lisboa: Livros Horizonte, 2011.

“Independentemente de qualquer êxito no quadro legal, nada 
mais acontecerá, se não re-enfocarmos o pensamento profissio-
nal na substância. Se não mudarmos o paradigma,
– As missões profissionais continuarão a privilegiar o objecto 
extraordinário, onde a função simbólica de alguma forma a re-
quer, e serão mais episódicas na obra corrente, onde a pequena 
extensão da participação profissional as reduzirá, no limite, à le-
galização. 
– Nas Universidades reproduzir-se-ão paradigmas dominan-
tes, o cultivo da arrogância do arquitecto-autor, a prevalência da 
raiz artística, na forma-imagem… e o desinteresse pelos activos 
de profissionalismo (rigor e fiabilidade, no plano social, econó-
mico, técnico…).
– E o papel da organização profissional continuará focado no 
apelo à protecção “legislativa”, ou no seu próprio programa de 
visibilidade (se não perder, por falta de exercício a capacidade de 
interacção com o ensino e outras competências que ganharam 
na arena legal).
Para mudar, será preciso descortinar novas estratégias pró-ac-
tivas, capazes de actuar: junto do mercado, para estimular as 
oportunidades; junto do ensino, para transmitir as novas exi-
gências da prática profissional estimulando a produção de novo 
conhecimento; e ainda, junto dos profissionais, em ajuda da sua 
capacidade de acrescentar mais valor, e transmitir confiança…
A nossa solidão advém da perspectiva auto-centrada da profis-
são, e de não termos ainda posto no comando da nossa afirmação 
social uma perspectiva pró-activa, de abertura, de colaboração, 
de serviço, de demonstração quotidiana da indispensabilidade 
do desenho para a qualidade de vida. 
Mais do que estabelecer na Lei uma “função” uniforme e defini-
tiva das profissões, precisamos agora de estabelecer na prática as 
responsabilidades, as relações, que nos permitam ampliar o âm-
bito e qualidade das missões profissionais que podemos desem-
penhar. E precisamos de cultivar a reflexividade, o feedback da 
experiência, a ponderação de erros ou de êxitos, de pertinências 
ou irrelevâncias, de custos ou benefícios.”
Neste triste fim de ciclo, será esta o nosso compromisso para 
uma Política de Arquitectura?

PEDRO BRANDÃO, arquitecto n.º 1046

Presidente da Associação dos Arquitectos Portugueses
(mandato 1993-1995)

à POLITICA DE ARQUITECTURA 
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1. Será que a Arquitectura – mesmo com maiúscula e con-
jugada no plural – é um domínio pertinente para justi-
ficar suficientemente uma Política Pública? E, em caso 

afirmativo, pode-se esperar deste instrumento formal que 
atinja os objectivos e prioridades que a maioria sente como ne-
cessários para o melhor desempenho social e cultural dos Ar-
quitectos?
Arrisquei trazer-vos algumas reflexões suscitadas pela leitu-
ra da proposta do Conselho Directivo Nacional e, antes, dos 
documentos europeus compilados pela Ordem e pela DGOT-
DU na sequência da iniciativa do anterior ministério da tutela 
e em cujas reuniões integrei a delegação da OA, a quem desde já 
agradeço o privilégio que me concedeu de ser o primeiro a tra-
zer à discussão os prós e os contras desta iniciativa confron-
tando-os com os condicionalismos do País e os problemas dos 
corpos profissionais implicados.
Sabemos que outros países europeus fizeram já esse caminho: 
mas serão os contextos administrativos e as competências dos 
actores comparáveis? Terão as palavras-chave os mesmos sig-
nificados? Temos avaliações dos resultados obtidos pelos ou-
tros? E as prioridades dessas versões são afins às que sentimos 
aqui?
Obviamente, não estou a priori contra uma ambição que vem 
de longe e protagonizada em boa parte pela nossa Ordem. Mas 
trago à vossa reflexão algumas dúvidas que podem ajudar na 
longa negociação que, certamente, nos espera.
Assim, em primeiro lugar, tenho defendido um conjunto de 
medidas que possam ter consequências eficazes e exemplares 
– nem demasiado amplas nem demasiado rasteiras – que só 
por si não justificariam um quadro legal de Política Pública. Ou 
seja, algo da família dos programas (de médio prazo) e não das 
Leis ou Planos. Parece uma questão formal mas não o é. Porque 
se se procura algo semelhante aos que conhecemos será tão ge-
nérico – para ser consensual – que se ficará nas boas intenções, 

escamoteando as próprias dificuldades ou contradições de in-
teresses, não só corporativos mas da própria sociedade. Nestes 
domínios instáveis ou “líquidos”, o objectivo não será o de che-
gar ao consenso mas, antes, o de chegar a alguns compromis-
sos possíveis e prioritários quer para a governação quer para os 
parceiros da sociedade civil.

2. A política pública da Arquitectura visa assegurar com realis-
mo que os meios públicos contribuam para estender ao maior 
número de cidadãos as qualidades funcionais e culturais, ma-
teriais e imateriais, do ambiente construído ou construível. 
Esta definição, ou outras muito semelhantes, merece alguma 
discussão esclarecedora neste Congresso e nas negociações que 
entretanto prosseguem com outros parceiros.
Começando pelos contornos que denotam os termos escolhi-
dos, a designação Arquitectura pode ter diversas extensões, o 
ambiente construído inclui a qualidade da edificação e dos seus 
espaçamentos que abrangem infra-estruturas, espaços colec-
tivos, jardins, parques, margens e, por extensão ou generaliza-
ção, os próprios conjuntos urbanos, rurais ou híbridos de va-
riada dimensão e função.
Já tenho mais receio em levar o conceito para os domínios do 
Ambiente e Ordenamento do Território, onde as escalas e os 
actores relevantes são outros com competências de outras na-
turezas, da economia à ecologia. (É este receio que explica a 
restrição do ambiente “construído” que deve ser entendida 
como mais do que o “edificado”). Os sistemas são referenciais e 
condicionantes e a restrição prudente ao campo fundacional do 
“arquitectar” que parte do “projecto”-para-executar (desígnio, 
desempenho e uso) não significa obviamente que não estenda 
a sua influência ou não vá buscar razões a sistemas ou espaços 
mais amplos e complexos da intervenção pública. O temo Ar-
quitectura, com A grande, nesta concepção mais restrita, é já 
um domínio não isolado e não exclusivo do arquitecto, no sen-

POLÍtica PÚbLica DE aRQUitEctURa:

na negociaçãoDúvidas
QUE NOS ESPERA



tido escolar e corporativo do termo. A especialização politécni-
ca e até artística dos últimos dois séculos, pelo menos, tornou a 
Arquitectura plural, o que quer dizer que estamos a re-inven-
tar (no plural e q.b.) a criatividade colaborativa que, no renasci-
mento podia caber, ao que nos contam, num Homem só.

3. Deixando esta questão semântica, avanço nos conteúdos espe-
cíficos escolhidos como eixos relevantes das Políticas Públicas – é 
que se se afasta a grande amplitude (de entradas e saídas) da Ar-
quitectura/Ordenamento/Ambiente/Cidades também pode ser 
preocupante a tendência oposta: a de cada área de actividade pro-
fissional querer uma “política” privativa – a que nos protege a nós 
e a mais nenhum ...
Diz-se na nossa documentação que a P.P. parte de “grandes prin-
cípios e objectivos” que se devem traduzir em “programa deta-
lhado de medidas e acções com metas temporais definidas”. Este 
desiderato é generoso mas demasiado “cartesiano”: a experiência 
destes processos indica que a primeira parte é fácil – conceitos e 
palavras mais ou menos adjectivados ou ambíguos – mas a segun-
da, a dos “finalmentes”, é a que põe a nu as limitações, os interes-
ses contraditórios, as dúvidas conjunturais e as incertezas futuras 
dos meios a mobilizar. Ou de outra maneira, as estratégias são fá-
ceis, os programas, esses, obrigam a compromissos explícitos que 
envolvem vários ministérios, autarquias, corpos da sociedade civil 
com agendas mais ou menos compatíveis... E, sobretudo, quando 
se chega a “tempos e recursos bem definidos”.
Esta é a principal razão que me leva a sugerir um método di-
ferente para chegar às P.P. Porque não propor uma agenda se-
lectiva que não parta dos princípios (com o risco de se ficar no 
mais fácil) mas antes dos alguns problemas de maior sensibi-
lidade ou mais críticos no panorama nacional, verificar a via-
bilidade de compromisso de cada um deles e propor medidas, 
passo a passo? Sem prejuízo de, em paralelo, se aprofundar a 
formulação da P.P. (em princípio) mais abrangente.

4. Entre as questões mais perturbadoras no domínio que nos 
interessa é a da crise do Urbanismo – a dimensão urbana da 
Arquitectura com A – na medida em que a “Cidade” contem-
porânea, goste-se ou não, mudou não só de escala mas também 
de constituição e organização sobretudo por força das mobili-
dades, das polarizações em rede, dos modos de vida.
Ora os compromissos urbanos a estabelecer sobre esta mudan-
ça de paradigma da urbanidade que nos aflige, porque ainda 
a entendemos mal, é também resultante da conjugação (mais 
negativa do que positiva até ver) de distintas políticas nacio-
nais. Para ultrapassar a fase das lamentações e alertas ou até os 
‘pachos quentes’ avulsos quando não contraditórios, a Agenda 
que proponho que se antecipe a mais uma P.P. (a da Arquitec-
tura) deve partir dos pontos críticos da manifesta desarticula-
ção das acções públicas e encontrar saídas de melhores práticas 
aos níveis nacionais, regionais e locais da Administração (ten-
do como referente os PNPOT e PROT) convergindo nos níveis 
locais – isto é, nos domínios do projectar onde as articulações e 
as realizações são postas à prova.
Assim, a revalorização da dimensão urbanística da Arquitec-
tura é uma das questões quentes (ou críticas) da Agenda que 
proponho e que me pareceu algo oculta, ou pelo menos diluída, 
em expressões como o ordenamento do território, o planea-
mento territorial, o desenvolvimento e coesão territorial, a po-
lítica de cidades, etc., que pela sua amplitude intersectorial são 
na melhor das hipóteses referentes importantes para o projecto 
urbano mas não o substituem.

Esta mudança 
de paradigma 
da urbanidade 
que nos aflige 
é também 
resultante 
da conjugação 
de distintas 
políticas nacionais.

Dúvidas
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Pelo contrário, a figura do urbanista, que prefiro ao genérico 
planner, que pode provir de várias (profissões de) Arquitectu-
ras e Engenharias, orientados ao “projectar” – planos/traça-
dos/projectos – dos espaços-em-construção e à sua governan-
ça, é uma das urgências nacionais destinadas à revitalização da 
Administração Autárquica e à progressiva arrumação – arrua-
dores e arrumadores precisam-se – e qualificação das arqui-
tecturas mais correntes. E certamente que estarão de acordo 
comigo em que a formação do crescente número de técnicos, 
arquitectos e não só, que fizeram e farão essa opção não encon-
tram no País as “novas oportunidades” da oferta universitária 
adequada, nem na graduação nem na pós-graduação.
Este seria portanto um dos compromissos envolvendo Univer-
sidades e Autarquias que pode ter prazos de lançamento: o do 
Capital Humano. E nem é preciso criar novas faculdades: as 
opções de pós-graduação e formação profissional avançada, 
abertas a diferentes origens profissionais podem ser imple-
mentadas entre-escolas afins (ao menos 2.os ciclos de Bolonha 
com esta opção).

5. A outra prioridade é a da Investigação & Desenvolvimento 
para produzir o conhecimento imprescindível para entender 
como as cidades, no País, se renovam e se estendem; se pola-
rizam; atravessam e difundem; colaboram ou se disputam; em 
suma, como se governam e como encaram os novos e contra-
ditórios desafios das pégadas ecológicas, da competitividade 
económica e do emprego, das disfunções socioculturais.
Também neste campo da Pesquisa que implica as ciências so-
ciais e geográficas, a política da Arquitectura pode apontar li-
nhas preferentes de investigação transdisciplinar sem esperar 
pela formulação final. E antes de se criar institutos em geral 
com poucos recursos há que impulsionar a cooperação ou fu-
são dos centros que na maioria dos casos vivem de encomendas 
sem pesquisa ou albergam doutorandos para teses individuais 
em grupo e a tempo inteiro... zero.
Nota: o raciocínio que fiz para o urbanismo pode ser feito para 
as novas exigências programáticas incluindo as técnico-am-
bientais da edificação propriamente dita em processos de rea-

bilitação ou nova construção, pública ou privada, também 
chamadas ao Congresso. Retornam as preocipações com as 
exigências programáticas e de flexibiloidade ao longo do uso.
Mas também os tipos e formas do habitat e equipamenrtos de 
proximidade voltando à pesquisa dos usos e semióticas dos es-
paços-tipo.

*
6. Talvez tenha deixado a impressão de que a fronteira da P.P., 
se fôr exigente em medidas e metas e não ficar pelo voluntaris-
mo dos princípios, poderá revelar-se mais longínqua do que se 
pensa. Mas também pode acontecer o contrário: fazer à pressa 
e as generalidades para não se entrar nas medidas.
Por admitir uma de qualquer das hipóteses propus a hipótese 
dos caminhos paralelos: o dos genéricos e o dos compromissos 
parciais (esperando que não se venha a dizer que um prejudica 
o outro e 2 pássaros a voar...).
Tendo presente o ‘foco’ das políticas centrado na produção ma-
terial dos espaços projectados mais urbanos ou mais rurais ou 
isolados, mais minerais ou mais orgânicos, mais assentes na 
proximidade e nos suportes da mobilidade, não se incorrerá na 
sobreposição de políticas públicas que de tão abrangentes per-
derão a operacionalidade.
Em suma, são estes os recados que vos trago para estes dias e os 
que se seguirão. Procurei apenas ser programático e reforçar o 
core da identidade projectual; sempre defendi a transdiscipli-
naridade e acho que não deixei por isso de perder a identidade 
só porque agora é ... global – quanto baste.

NUNO PORTAS, arquitecto n.º 2699

Conferência proferida em Dezembro de 2009 no âmbito do 
12.º Congresso dos Arquitectos, na Casa das Artes em Vila 
Nova de Famalicão

Sempre defendi a 
transdisciplinari-
dade e acho que 
não deixei por 
isso de perder 
a identidade



A OA tem feito um trabalho exaustivo na defesa de uma 
política pública de arquitectura. Quais são as principais 
mais-valias de uma política deste âmbito?

A política pública de arquitectura é uma bóia de salvação para 
a melhoria da qualidade do ambiente construído. A perspecti-
va aqui é a de que a arquitectura faz parte da vida das pessoas. 
E, nesse sentido, se a arquitectura tem o potencial de melho-
rar o ambiente construído e melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, é óbvio que possa ser equacionada como um recur-
so da actuação do Estado. É nessa perspectiva que, na Europa, 
há muitos países que têm implementado políticas públicas de 
arquitectura já há bastante tempo. Foi essa, também, a pers-
pectiva que a Ordem dos Arquitectos sempre teve, mas duran-
te muito tempo estivemos sozinhos nesta vontade. Felizmen-
te, tem vindo a alargar-se o número de entidades, instituições 
e também pessoas da sociedade civil que partilham da nossa 
opinião. A verdade é que a Ordem tem estado de forma muito 
insistente neste “combate”, já há mais de dez anos.

Já havia sido considerada a necessidade de uma política inte-
grada no PNPOT, que acabou por não avançar...
Houve uma primeira referência a uma política pública de ar-
quitectura e paisagem no PNPOT 2007. Foi criado um grupo de 
trabalho para esse efeito, mas que não foi conclusivo. No an-
terior Governo, apesar de parecer haver vontade política para 
esse efeito, a verdade é que não chegou a avançar, não foi dada 
resposta. Voltámos a apelar junto do actual MAMAOT, no sen-
tido de o ministério liderar a iniciativa de uma política pública 
de arquitectura para Portugal.

Qual foi a receptividade por parte do ministério a este tema?
O ministério foi sensível à questão, desde o início. Informámos 
sobre o processo, tal como informámos sobre as tendências na 
Europa. A ministra Assunção Cristas confirmou que esta seria 
uma prioridade do Governo em 2013 e que uma das iniciativas 
importantes do ministério seria iniciar uma possibilidade de 
política pública de arquitectura, em Portugal.

Apenas iniciar?
Sim, embora eu acredite que se possa concluir também a pri-
meira fase, o chamado programa de referência. Este será o pri-
meiro passo. A segunda fase passa por equacionar qual o con-
junto de medidas que se pretendem aplicar nos próximos cinco 
anos, aproximadamente. Este é o horizonte temporal, por nor-
ma, das políticas de outros Estados-membros.

AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS
SÃO ÚtEiSpara o país

Uma bóia de salvação 
para a melhoria 
da qualidade do 
ambiente construído.
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Faz sentido ser o MAMAOT a liderar este processo?
Faz sentido porque o MAMAOT tem as áreas do ambiente, tem 
as cidades, tem o ordenamento do território e tem a própria ha-
bitação. Mas o processo vai envolver, com certeza, outros mi-
nistérios. Desde a Economia, que tem as obras públicas, até à 
Cultura, com as relações com o património. Haverá aqui, ob-
viamente, trabalho a fazer com as várias componentes do Go-
verno. Que é, aliás, o que acontece com todos os outros países 
que implementaram políticas públicas de arquitectura.

Espera-se que haja igualmente o envolvimento da sociedade ci-
vil?
Exactamente. Normalmente, para estas políticas, o documento 
de referência gerado inclui, à partida, as contribuições da so-
ciedade civil e também de todos os agentes que possam estar 
interessados nestes processos.

Que prioridades defendem que estejam inscritas numa política 
de arquitectura?
Tudo aquilo que possa melhorar o ambiente construído – logo, 
o espaço em que vivemos –, mas também a possibilidade de 
promover o reconhecimento disto mesmo. Ou seja, o reconhe-
cimento da arquitectura e do seu papel na melhoria da quali-
dade de vida dos cidadãos. Além disso, deverão estar inscritas 
todas as questões relacionadas com sustentabilidade, eficiência 
energética ou alterações climáticas. Neste momento, na Euro-
pa, fala-se cada vez mais de qualidade [do ambiente construí-
do] e de sustentabilidade. A visão da arquitectura é holística e 
alargada, abarcando o espaço construído que serve de supor-
te ao habitat quotidiano. Mas é também necessário equacionar 
um conjunto de medidas que permitam que o Estado avance 
como exemplo de boas práticas, para que depois sejam repli-
cadas no privado.

Defende disposições especiais no que diz respeito ao patrimó-
nio?
Na ordem das políticas públicas deverá existir uma área desti-
nada às questões da criatividade, da inovação e, em simultâneo, 
do património. A questão da educação é sempre central. Uma 
educação para a arquitectura não é mais do que tentar que os 
cidadãos tenham cada vez maior capacidade de ajuizar, de for-
ma plena, o ambiente em que vivem.

Tendo em conta a actual conjuntura, esta terá sempre que ser 
uma política de baixo investimento?
Uma das coisas que temos vindo a sublinhar é que, normal-
mente, as políticas públicas [de arquitectura] nem sequer são 
caras. Estamos a falar, em particular para um programa da 
primeira geração, de um conjunto de medidas – algumas já 
poderão estar inclusive previstas nos programas de governo – 
que, conciliadas umas com as outras, têm uma outra perfor-
mance na sua aplicação.
Normalmente, não há aqui nenhuma adição de valor do ponto 
de vista financeiro, mas há uma adição substancial do ponto de 
vista da vida das pessoas e da qualidade do ambiente construí-
do. É preciso identificar que medidas são estas e perceber como 
é que elas se podem potenciar mutuamente. E acredito que pos-
samos ter ganhos de eficácia e ganhos de custos com esta si-
nergia. Há pouco tempo, propusemos que o Estado promoves-

se uma política sectorial para os seus edifícios, no âmbito da 
reabilitação urbana e da eficiência energética. Poderíamos ter 
ganhos a curto prazo. Basta pensar que, se um edifício custa 
menos energia, é mais barato. O próximo quadro comunitário 
está muito direccionado para questões de energia e esta é uma 
óptima oportunidade para o Estado liderar este processo e ser 
exemplo de boas práticas nos seus próprios edifícios.

Como é que esta visão estratégica da arquitectura se pode arti-
cular com os processos legislativos?
Há muito tempo que chamamos a atenção para o estado em 
que está a legislação. Este é um aspecto que afecta a edificação 
e que, naturalmete, afecta os projectistas. Muitas vezes, os di-
plomas existentes são contraditórios, ou a sua aplicação con-
junta significa aumentos de custos para a própria edificação e 
construção. Portanto, uma das orientações de uma política pú-
blica é tentar, pelo menos, prever que esta legislação avulsa co-
mece a organizar-se de outra maneira. A ideia de um Código 
da Edificação, que é um dos aspectos que temos vindo a pro-
por ao ministério e que, pelos vistos, tem acolhimento, tam-
bém vem ao encontro daquilo que pode ser uma política pública 
de arquitectura. Porque, no fundo, havendo melhor legislação, 
mais concertada e harmonizada, torna-se mais transparente 
para todos. Não só para os projectistas e para os arquitectos, 
mas também para os investidores e para as entidades que fa-
zem os licenciamentos.

Seria possível, em Portugal, avançar para um modelo de políti-
ca pública baseado nas cidades?
Há muitos países em que as políticas públicas são do Estado, 
do governo, das regiões, autarquias, cidadãos e sociedade civil. 
A Holanda é um bom exemplo, já que tem uma política pública 
aplicada a todos os níveis, mas começa sempre a partir do Go-
verno, que lidera a partir do exemplo. O documento de referên-
cia serve para orientar decisões e para promover a participa-
ção pública na matéria. Já houve algumas autarquias nacionais 
que mostraram interesse em avançar sozinhas com uma políti-
ca municipal de arquitectura. O nosso desejo é que algumas li-
derem este processo, ainda de forma experimental. Claro que, 
com a crise, tudo isto tem marcado passo. Mas temos a convic-
ção de que as políticas públicas são úteis para o país.

Entrevista de MARISA FIGUEIREDO ao Presidente da Ordem 
dos Arquitectos, João Belo Rodeia (arquitecto n.º 2393), publi-
cada no jornal Arquitecturas, n.º 72, Janeiro 2013.
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arquitectos no boletim
ba 233. Janeiro 2014. O papel da Ordem

São claras as atribuições da Ordem dos Arquitectos na letra do seu Estatuto. 
A sua tradução na prática pode merecer diversas interpretações ou deverá 

ler-se de forma inquestionável? O que é a Ordem dos Arquitectos? 
Estamos perante uma mudança de paradigma: um cada vez maior domínio 

do social substitui o tradicional binómio arquitectura/construção 
por arquitectura/reabilitação? Que papel deve reclamar a Ordem? 

Como deve representar os seus membros? Mudar para que fique tudo 
na mesma ou nada mudar para que alguma coisa mude?

O SEU POntO DE ViSta

Interessado em partilhar os seus contributos, aposte também na discussão 
de ideias. Envie o seu texto com até 3500 caracteres incluindo espaços até ao 

próximo dia 22 de Novembro para integrar a edição de Janeiro 2014 do ba. 
Os autores publicados recebem o boletim impresso. 

iMPRESSiOnE-nOS.
envie-nos o seu contributo:

paulo.serodio@ordemdosarquitectos.pt



POLÍTICA PÚBLICA 
DE ARQUITECTURA 

Em tempo de mudanças, recupero alguma literatura mais 
antiga, que me desperta a curiosidade por ainda se man-
ter tão actual. 

Em Janeiro de 2004, questionava-se sobre o que seria neces-
sário para implementar uma política para a Arquitectura em 
Portugal. Ideologias à parte, a resposta da então Presidente da 
Ordem dos Arquitectos era clara: 
“Uma política para a Arquitectura é sobretudo um reconheci-
mento público daquilo que a nossa Constituição diz, mas que 
tem caído no esquecimento. Que é um dever do Estado e das 
autarquias promover a salvaguarda do património arquitectó-
nico. De certa maneira, remete ao Estado e às autarquias uma 
obrigação constitucional de defeder a Arquitectura. […] E uma 
política de Arquitectura é uma responsabilização dos poderes 
políticos pela qualidade da Arquitectura que temos, o que até 
agora não tem acontecido.” (Entrevista a Helena Roseta, Ar-
quitectura e Vida, n.º 45, Janeiro 2004). 
É bastante óbvia a actualidade desta resposta. Quase dez anos 
depois, a questão não é obsoleta e os resultados são escassos. 
Já se transformou num cliché e de certa forma é bastante in-
comodativo por sinal que actualmente todos os assuntos se-
jam confrontados com a palavra “crise”. Este é apenas mais um 
tema que devido à crise financeira (e de valores?) é encostado a 
um canto, e arquivado ou quase esquecido. Mais uma vez é esta 
a culpada (ou desculpa?) para que a criação e aplicação de uma 
política nacional de Arquitectura esteja a ser tão morosa. 
O campo da cultura em geral, ao nível nacional, tem sido pratica-
mente suspenso, o que de certa forma é compreensível, devido à 
necessidade de sobrevalorizar-se as áreas da saúde ou do ensino, 
nos tempos difíceis que correm. No entanto, este novo caminho 
apresenta consequências perigosas; um país sem cultura, seja ela 
de que espécie for, é um país perdido, ignorante, insensível e so-
bretudo infeliz. A Arquitectura passou para segundo plano. 
A Constituição da Republica Portuguesa é clara quando elege 
um dos principais direitos dos cidadãos, como o direito à habi-
tação e ao urbanismo. Daí advém, a importância do Arquitec-
to como personagem criadora de espaços justos e dignifican-
tes da existência humana, e também de políticas regentes. Uma 
Política Nacional deverá orientar princípios que disciplinem a 
qualidade dos profissionais, desde a sua aprendizagem (alte-
rações no ensino urgentes direccionadas para as novas práti-
cas) à sua aplicação na vida profissional; mentalizar a popula-
ção de que as cidades são feitas por todos (em muitos aspectos 
de forma inconsciente), e que todos têm deveres, relativamente 
à sustentabilidade, às alterações climatéricas, à valorização das 
zonas históricas e património; consciencializar os cidadãos da 
importância do Arquitecto e do seu poder (sinónimo de valor) 
de conseguir garantir melhor ou pior qualidade de vida aos ha-
bitantes; dignificar a profissão do Arquitecto, através da obri-

PaPERS

gatoriedade de remuneração válida, justa e actual, e da concor-
rência leal entre profissionais. 
Alguns países da União Europeia já reconheceram a Arquitectura 
como uma importante ferramenta, a favor do Estado, tanto social 
como economicamente. E o esforço que têm feito na aplicação de 
políticas nacionais, é notório. Que Portugal siga o mesmo cami-
nho; que não exclua ou isole a profissão de forma negativa. 
Uma Arquitectura de qualidade proporciona ambientes construídos 
sustentáveis e uma consequente melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos. É o registo de um povo, o cadastro de civilizações, sinónimo 
de cultura, de criatividade, sensibilidade, desenvolvimento. 

MARIANA BRILHA SALDANHA, arquitecta n.º 20055

Maio de 2013 

PLANEAR, GERIR, 
REGENERAR: 
UM OLHAR CRÍTICO 
SOBRE A EVOLUçãO 
DAS POLÍTICAS URBANAS 
EM LISBOA 

Planear, gerir e regenerar o território, na contemporanei-
dade, exige um olhar crítico por parte dos técnicos envol-
vidos e da sociedade em geral. A falta de um fio condutor 

nas políticas urbanas ao longo dos diversos governos sobre-
tudo a partir da Revolução, o enfraquecimento da dicotomia 
centro-periferia e a consequente dilatação do espaço à escala 
do território, deixou-nos um legado complexo e burocrático do 
ponto de vista da intervenção na cidade e no espaço urbano, por 
via da Arquitectura e do Urbanismo.
Os I.G.T. correntes, afectos ao espaço urbano e à governança, im-
portaram modelos urbanísticos – com base científica e empírica -, 
principalmente a partir do período pós-II Guerra Mundial, onde o 
conceito de regeneração urbana se afirmava (Távora, 1962). A evo-
lução do urbanismo ter-se-á afastado da Arquitectura, e, herdando 
princípios dos CIAM (i.e.: zoning), os planos urbanos eram elabora-
dos sectorialmente, procurando responder à crescente carência ha-
bitacional, inserida em lógicas de expansão urbana. O processo de 
suburbanização (Camarinhas, 2009; Cavaco, 2009), despoletado 



na década de 1920 nos arredores de Lisboa (Fonseca, 1990), ques-
tionava o planeamento e ordenamento de um novo território: a pe-
riferia. Essa nova “circunstância” (Távora, 1962) foi considerada no 
P.D.U.L. (1959) e nos subsequentes estudos, planos e anteplanos re-
vistos até ao P.G.U.C.L. (Meyer-Heine, 1967), debatendo a dialécti-
ca cidade-região (a actual AML). A progressiva descentralização do 
poder da governança (Camarinhas, 2009) e a “cascata dos planos” 
- hierarquizada e mutante -, nos finais da década de 1950 (Távora, 
1962), implantou-se como modelo até aos nossos dias, contribuin-
do, contudo, para o desajuste e para a falta de ligação entre áreas ur-
banas centrais e periféricas. 
As profundas transformações introduzidas pelos processos de 
globalização (Appadurai, 2000), metropolização e metapoli-
zação (Soja; Ascher, 2008) a partir da década de 1960, altera-
ram a paisagem urbana colocando desafios não só à interven-
ção arquitectónica e urbanística (Ferreira, 2005), mas também 
à célere desactualização e efemeridade dos consecutivos pla-
nos urbanos em vigor, destacando a sua revisão e articulação 
dos dispositivos legais enquanto processo participado, ultra-
passando a própria escala municipal. Analisando o caso da 
Área Metropolitana e da cidade de Lisboa, as políticas urbanas 
- materializadas, sobretudo, nos planos directores municipais 
-, denotam a passagem da necessidade de planeamento à ges-
tão urbana, acentuando a mutação do conceito de regeneração 
urbana, contrariando os perversos fenómenos decorrentes do 
planeamento urbano anterior, tais como especulação imobiliá-
ria e gentrification (Mendes, 2008; Rodrigues, 2000).
Atualmente, num contexto crescentemente dinâmico, global e de 
incerteza (Ascher, 2008), marcado pela escassez económico-fi-
nanceira, mais do que planear, torna-se necessário gerir o espaço 
urbano, conjugando interesses públicos e privados, e potencian-
do estrategicamente (novas) centralidades emergentes à escala 
internacional. A regeneração urbana desempenha um papel cru-
cial nesse processo híbrido, sob o pretexto de “regressar ao centro 
da cidade” e intervir em áreas (consolidadas), sobrepondo-se aos 
anteriores momentos de expansão urbana. Deste modo, preten-
de evitar-se a especulação fundiária e imobiliária, contribuindo 
para a crescente competitividade, suportadas pelas intervenções 
de regeneração urbana no centro da cidade (Healey, 1995; Ferrei-
ra, 2005) e inseridas em estratégias de desenvolvimento estraté-
gico e articulado. As políticas urbanas e os IGT devem então ser 
considerados como mecanismos de actuação contínua e aberta à 
discussão, promovendo a participação pública, caminhando para 
uma cidadania activa e consciente, para além de contribuírem 
para a valorização identitária do território. 

ANA NEVADO, arquitecta n.º 19850

Torres Vedras, 3 de Maio de 2013
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A presidência portuguesa da União Europeia (2.º semes-
tre de 2007) patrocinou o Fórum Europeu das Políticas 
de Arquitectura que se reuniu em Matosinhos no passa-

do mês de Outubro. Apesar de se relacionar com a futura polí-
tica nacional de arquitectura e da paisagem, este evento passou 
quase despercebido entre nós.
Será que o silêncio em torno do fórum traduz a falta de vonta-
de de encarar a qualidade arquitectónica como um interesse da 
comunidade?
Caso se coloque esta dúvida, importa recordar que a constru-
ção da democracia participativa passa pelo aprofundamento da 
cultura arquitectónica.
A paisagem é o resultado visível do modo como amamos o terri-
tório. Esta relação entre o homem e a terra que o sustenta está en-
raizada no nosso ser desde tempos imemoriais. Para os habitantes 
do Antigo Egipto, o vale em que vivem chama-se Tamery, a “ter-
ra amada”. Uma amada generosa, mas exigente. O próprio rei 
sente-se obrigado a empunhar a enxada do camponês para abrir 
os canais que fecundam a terra negra. Esta é a imagem do faraó, do 
Peraa, da “grande casa” que cuida do país. E este é o acto ritual que 
marca a fundação dos templos e das pirâmides, as mais belas mora-
das que os egípcios ergueram com os elementos que a terra lhes deu.

Hoje, os que ocupam os lugares cimeiros das hierarquias políti-
cas raramente apelam ao simbolismo da enxada. Para compro-
var o cuidado posto na gestão do território preferem exibir os si-
nais do poder que exercem sobre o tempo e o espaço de vida dos 
cidadãos. Não é preciso ir longe para comprovar tal facto. Basta 
manusear as notas do Euro e reparar nas pontes lançadas sobre 
os rios e nas portas abertas nos edifícios, ordenadas de acordo 
com a sucessão temporal dos estilos arquitectónicos. Nas no-
tas, tal como no território edificado por sucessivas gerações, es-
pelha-se a identidade da comunidade que o habita. No caso da 
União, uma comunidade que se sente solidária com o mundo (a 
ponte), aberta a quem procura a sua hospitalidade (a porta) e fiel 
à memória colectiva inscrita no seu património (a arquitectura).
A realidade nem sempre respeita os ideais políticos. O espa-
ço da comunidade é constantemente fragmentado pelo traça-
do de novas fronteiras, dispostas a separar aquilo que simboli-
camente deveria permanecer unido. No ensaio “Ponte e porta”, 
Simmel discorre sobre essas fronteiras e chama a atenção para 
um facto paradoxal: a separação é o estado que, de forma mais 
veemente, proclama a urgência da reunião1.
As imagens que figuram nas notas de Euro aludem, de forma 
subtil, à tal urgência e testemunham a dívida da União para 

SEM PaiSaGiSMO
Paisagem

POLÍTICA DE ARQUITECTURA A DUAS VELOCIDADES?

1 Georg Simmel - Ponte e porta, 1909: “Quer se trate do sentido imediato ou simbólico, do sentido corporal ou espiritual, somos a todo o instante seres que separamos o 
que está ligado e que ligamos o que está separado”.



com a cultura arquitectónica de que a Europa justamente se or-
gulha. Dívida que, aliás, tem sido pontualmente paga. Além de 
iniciativas próprias em prol da arquitectura, os órgãos comu-
nitários têm estado atentos às propostas avançadas por uma 
rede informal de peritos que actuam no domínio das políticas 
públicas de arquitectura e que hoje é conhecida pelo nome de 
Fórum Europeu das Políticas de Arquitectura2.
As questões arquitectónicas são matéria que o princípio de 
subsidariedade tende a confinar à esfera nacional. No entanto, 
graças àquela rede infornal abriu-se caminho à afoirmação de 
uma política europeia de arquitectura. Recorde-se, por exem-
plo, a resolução do Conselho da União Europeia respeitante à 
qualidade arquitectónica, aprovada em 2001. A rede criou o 
ambiente favorável ao acto em que o Conselho convida os Esta-
dos-membros a “intensificarem os seus esforços para um me-
lhor conhecimento e promoção da arquitectura e da concepção 
urbanística, bem como para uma maior sensibilização e for-
mação das entidades comitentes e dos cidadãos para a cultura 
arquitectónica, urbana e paisagística”3.
O anterior convite dá a entender que a União Europeia vê na 
arquitectura um estímulo para uma cidadania mais exigente 
no que respeita à qualidade do quadro de vida da comunidade. 
De facto, o reforço do debate público da arquitectura é medida 
presente em todas as políticas que hoje vigoram na maior parte 
dos países europeus4. Aliás, essa é a ideia que ditou o percur-
so da política holandesa de arquitectura, considerado mode-
lar a nível europeu. Após a aprovação parlamentar do progra-
ma “Espaço para a arquitectura” (1991), destinado a despertar a 
atenção do público para a qualidade arquitectónica, seguiu-se 
“A arquitectura do espaço”, o “Ordenar a Holanda” e a “Políti-
ca de arquitectura e da paisagem”5. O simples alinhamento dos 
títulos sugere um crescendo, só viável com o concomitante de-
bate da arquitectura, entretanto dinamizado aos níveis nacio-
nal, provincial e local6.

A realidade portuguesa está longe do estádio alcançado pela 
Holanda. A arquitectura nem ao menos suscita, entre nós, um 
compromisso político tão forte quanto o da resolução aprovada 
pelo Conselho da União Europeia em 2001. É certo que o Go-
verno acaba de assumir, perante a Assembleia de República, o 
encargo de criar uma política nacional de modo a “promover 
e incentivar a qualidade da arquitectura e da paisagem, tanto 
no meio urbano como rural”7. Porém, temo que a satisfação de 
tal promessa seja prejudicada pelas capelinhas que polvilham 
a sociedade civil e que tolhem a administração pública. As di-
ficuldades vividas na organização do Fórum de Matosinhos são 
disso exemplo.

Enquanto país organizador, competia a Portugal propor o tema 
do fórum. Tudo justificava que essa escolha fosse feita em sin-
tonia com o título da política aprovada pelo parlamento: “Ar-
quitectura e Paisagem”.
Por momentos houve quem pensasse que o nosso País, graças a 
um golpe de sorte, ia abandonar a cauda da Europa para se co-
locar a par da Holanda. Doce ilusão. Por um lado, foi dito que 
o fórum era preferencialmente dirigido aos arquitectos, sendo 
de evitar um tema que favorecia a sua confusão com os paisa-
gistas. Por outro, foi sublinhado que a Europa atribuía grande 
importância à política da paisagem, merecedora de uma diplo-
mática convenção8, em contraste com a pouca atenção prestada 
à política de arquitectura, objecto de mera resolução9... Nestas 
circunstâncias, a paisagem não deveria figurar ao lado da ar-
quitectura no título do fórum.

2 As origens do Fórum recuam a 1997, a uma reunião realizada no Instituto Nacional de Arquitectura, na cidade de Roterdão, a convite da presidência holandesa da União.
3 Resolução do Conselho, de 12 de Fevereiro de 2001, relativa à qualidade arquitectónica no meio urbano e rural (2001/C73/04).
4 Entre os primeiros projectos do Fórum figura o GAUDI, Governance, Architecture and Urbanism: Democracy and interaction, iniciado em 2001 e hoje gerido pelo CIVA, Centre In-
ternational pour la Ville, l’Architecture et le Paysage, com sede em Bruxelas.
5 Ruimte voor architectuur, 1991-1996 | De architectuur van de ruimte, 1997-2000 | Ontwerpen aan Nederland, 2001-2004 | Architectuur-en Belvederebeleid, 2005-2008.
6 Um número significativo de municípios holandeses dispõe de centros de arquitectura, cuja acção é animada pela fundação Architectuur Lokaal.
7 Cf. a medida prioritária 1.10.1. do Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro: “Elaborar e implementar um Pro-
grama Nacional de Recuperação e Valorização das Paisagens, implementando a Convenção Europeia da Paisagem e desenvolvendo uma Política Nacional de Arquitectura e Paisa-
gem, articulando-a com as políticas de ordenamento do território, no sentido de promover e incentivar a qualidade da arquitectura e da paisagem, tanto no meio urbano como rural”.
8 Convenção Europeia da Paisagem, feita em Florença em 20 de Outubro de 2000, aprovada pelo Decreto n.º 4/2005, de 14 de Fevereiro.
9 Em todo caso, convém não esquecer a Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitectónico da Europa, assinada em Granada em 3 de Outubro de 1985, e ratificada pelo De-
creto do Presidente da República n.º 5/91, de 23 de Janeiro de 1991.

Sem os traços que 
ilustrem 
o modo como 
a comunidade 
habita o seu 
território, 
não há paisagem...
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rodeia permanecerem razoavelmente estáveis. A arquitectura é 
um saber acumulado sobre o modo de estabilizar a nossa pre-
sença no território ou, se preferirmos, sobre a forma de habi-
tar em harmonia com a paisagem. Um território em que não 
queremos demorar não serve para nossa morada, e sem morada 
somos cidadãos de passagem.
Em torno desta condição existencial – imposta a uns e op-
ção para outros –, falou Heidegger no texto dedicado aos ver-
bos construir, habitar e pensar. Nesse texto a ponte é o traço 
de união entre as duas margens do rio, permitindo a transpo-
sição do vazio que as separa. Ora, ao assegurar a passagem de 
um lado ao outro, a ponte não apenas desempenha uma fun-
ção mas também adquire o valor de um símbolo unificador, ca-
paz de conferir um novo sentido àquilo que vemos. Neste caso, 
a ponte torna evidente a presença da paisagem13. Sem ponte 
ou, de um modo mais geral, sem os traços que ilustrem o modo 
como a comunidade habita o seu território, não há paisagem...

As anteriores considerações serão porventura suficientes para 
fundamentar as seguintes conclusões:
No seio do ordenamento do território continuam a actuar ve-
lhos paradigmas corporativos, com eventual prejuízo para a 
prossecução do interesse público que é a qualidade arquitec-
tónica;
A previsão de uma política nacional de arquitectura e da pai-
sagem dita a necessidade de superar esses paradigmas e, desde 
logo, aqueles que têm agudizado as clivagens entre arquitectos 
e arquitectos paisagistas; 
A cisão da referida política nacional, separando a arquitectura 
para um lado e a paisagem para o outro, desrespeita a vontade 
expressa do Parlamento e afasta Portugal da corrente europeia 
que privilegia a noção de cultura arquitectónica (Baukultur);
Caso se considere que a arquitectura e a paisagem devem ser 
tratadas em fóruns separados, é provável que a política de ar-
quitectura continue a ser encarada como assunto que respeita 
aos arquitectos e às organizações que representam os seus in-
teresses.
Em resumo: Portugal está à beira de transpor o fosso que o se-
para da generalidade dos Estados-membros da União Europeia, 
pois já assumiu o compromisso de criar uma política de arqui-
tectura, mas corre o risco de caminhar em sentido contrário ao 
da Carta de Leipzig, caso se continue a entender que essa política 
é assunto privado dos arquitectos (paisagistas excluídos)14.

FERNANDO GONÇALVES, arquitecto n.º 666

Texto originalmente publicado na revista Arquitectura e Vida

Na sequência destes raciocínios binários, pouco subtis mas 
bastante realistas, a paisagem ficou reservada para mais altos 
voos e o lugar vago no título do fórum foi ocupado pelo terri-
tório, um vocábulo mais neutro do ponto de vista da geografia 
política das várias profissões liberais. Aparentemente isso não 
afectou a natureza do encontro, dado que entre os conferen-
cistas figuravam arquitectos paisagistas. Mas a verdade é que, 
sendo invisível no título do encontro, a sua presença já não ali-
mentava a ideia de que o Fórum de Matosinhos constituía o ar-
ranque da política da arquitectura e da paisagem que a Assem-
bleia da República desejava pôr em marcha.

Devido aos anteriores desencontros, Portugal não fez o traba-
lho de casa que, em princípio, lhe competia. Foi pena que assim 
tivesse sucedido. O Fórum de Matosinhos foi precedido pelo de 
Hamburgo, onde se debateu o tema “Baukultur para um desen-
volvimento sustentável”. As conclusões deste encontro contri-
buíram para a inclusão da Baukultur na Carta de Leipzig10 e, de 
certo, teria sido estimulante debater a separação entre arqui-
tectura e paisagem à luz de uma noção manifestamente nova 
para nós. Se isso tivesse acontecido, a ideia de uma política de 
arquitectura e da paisagem a duas velocidades (paisagem a tro-
te e arquitectura a passo), teria sido criticada. A passagem de 
Baukunst (arquitectura) a Baukultur (cultura arquitectónica) 
constitui um alargar de horizontes de tal forma amplo que, o 
novo espaço assim criado11, a razão de ser da referida separa-
ção deixa de ter corpo e presença. Não é aqui o lugar para co-
mentar a emergência da noção de  Baukultur e o lugar central 
que hoje ocupa no âmbito da política europeia de arquitectura. 
Registe-se apenas que se trata de uma noção dificilmente con-
cebível fora das grandes correntes do pensamento alemão. So-
bre este tópico, apenas acrescentamos um curto apontamento. 
A primeira Crítica de Kant tem por fundamento o espaço eu-
clidiano e, por coroamento, a Arquitectónica da Razão Pura. O 
pensar “geométrico” abre caminho ao método racional e este 
conduz-nos até à ciência, entidade que “arquitectonicamente” 
se distingue da técnica, dada a unidade e a finalidade do dese-
nho que a sustém12.

Na sequência do pensamento crítico de Kant, a iniciação ao de-
senho arquitectónico deveria ser parte integrante da forma-
ção para a cidadania, caso queiramos entender a razão íntima 
das coisas, incluindo as que fazem mover o mundo da política. 
Neste âmbito, como muito bem sabemos, há outras razões para 
além da razão pura. Mas também aí a disciplina arquitectóni-
ca é importante. É mais fácil conviver com a política e aceitar 
a sua natural volubilidade se as relações com o mundo que nos 

10 Carta de Leipzig sobre a Cidade Europeia Sustentável, de 24 de Maio de 2007 (à data não se encontra disponível uma versão oficial em português).
11 Segundo a Carta de Leipzig, “a cultura arquitectónica (Baukultur) deve ser definida em sentido amplo, como a totalidade dos aspectos culturais, económicos, técnicos, sociais e eco-
lógicos que influenciam a qualidade do planeamento e da construção”.
12 Immanuel Kant - Crítica da Razão Pura, 1781: “O que designamos por ciência não pode surgir tecnicamente, devido à analogia dos elementos diversos [...], mas sim arquitectoni-
camente, devido à afinidade das partes e à sua derivação de um fim único supremo, que é o que primeiro torna possível o todo”.
13 Martin Heidegger - Building Dwelling Thinking, 1951: “The bridge gathers the earth as landscape around the stream”.
14 Em abono da verdade, note-se que não tem sido essa a posição oficial da Ordem dos Arquitectos.
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Nos últimos 30 anos tem havido um crescente reconhe-
cimento da importância da arquitectura para o desen-
volvimento social, ambiental, cultural e económico. No 

seguimento destas preocupações vários países Europeus têm 
vindo a adoptar políticas públicas de arquitectura com o ob-
jectivo de promover a melhoria da qualidade da arquitectura e 
procurando sensibilizar os decisores políticos, os vários inter-
venientes no sector da construção e a sociedade em geral para 
a importância da qualidade do ambiente construído no desen-
rolar da nossa vida colectiva. De igual forma, os mesmos prin-
cípios de qualidade têm sido incorporados em diversas de-
clarações e resoluções sobre a arquitectura aprovados pelas 
instituições Europeias, bem como por organizações não-go-
vernamentais representativas dos interesses dos profissionais 
e dos cidadãos. 
Apesar de existir um amplo reconhecimento por parte dos po-
deres públicos da necessidade de se promover a melhoria da 
qualidade do ambiente construído, a implementação de políti-
cas públicas de arquitectura não tem sido uma prática comum 
a todos os países da União. De facto, no panorama Europeu, o 
desenvolvimento de um instrumento formal desta natureza, 
ou seja, um documento oficial de carácter estratégico ou pro-
gramático no domínio da arquitectura, ou um conjunto de do-
cumentos minimamente articulados entre si, que definam um 
conjunto de recursos administrativos, técnicos e financei-
ros com vista a realização de determinados objectivos, atra-
vés do qual estabeleçam o quadro geral de acção do Estado1, na 
sua grande maioria apenas tem tido acolhimento nos países do 
Norte da Europa. Porém, desde o inicio dos anos 90, verifica-se 
uma tendência crescente, embora com diferentes abordagens, 

de arquitectura na Europa

SÍntESE
do estudo:

POLÍticaS PÚbLicaS
na adopção e implementação de políticas públicas de arquitec-
tura onde os governos nacionais, regionais e locais assumem 
um papel catalisador na qualificação do ambiente construído e 
na melhoria do quadro de vida dos seus cidadãos.
A visão global sobre a evolução das políticas públicas de ar-
quitectura na Europa que acabei de descrever sintetiza as con-
clusões do estudo ‘Survey on Architectural Policies in Europe’ 
promovido pelo Fórum Europeu das Políticas de Arquitectu-
ra (FEPA)2. O referido estudo decorreu em 2011 e teve como 
objectivo avaliar o impacto da Resolução e das Conclusões do 
Conselho da União Europeia sobre a arquitectura3, de que Por-
tugal é signatário. Para esse fim, foi enviado um inquérito aos 
governos de 33 países Europeus, tendo os seus resultados sido 
publicados em formato livro, com o apoio financeiro do Mu-
seu da Arquitectura da Suécia, oferecendo um panorama geral 
do progresso das políticas públicas de arquitectura na Europa4.

Dados objectivos
O estudo do FEPA revela que actualmente na Europa dezanove 
governos têm políticas públicas de arquitectura formalizadas 
através de algum tipo de documento oficial5. Além disso, ca-
torze governos referiram que estão a desenvolver esforços para 
implementar uma politica pública de arquitectura no seu país, 
no qual se inclui Portugal, ou estão já na fase final de aprova-
ção do seu documento, como é o caso da Hungria. No total dos 
inquiridos, apenas cinco governos responderam que não têm 
uma política pública de arquitectura e não estão a planear de-
senvolver uma no futuro próximo.

1 Para uma discussão mais ampla sobre o conceito de política pública ver Muller, P. & Surel, Y.; A Análise de Políticas Públicas. Pelotas, Educat, 2010.
2 O FEPA é uma associação internacional sem fins lucrativos, com sede em Bruxelas, que visa promover a qualidade da arquitectura através da adopção de políticas públicas de arqui-
tectura, sendo composta por representantes de organismos governamentais, associações profissionais e instituições culturais.
3 Resolução do Conselho sobre a qualidade arquitectónica no meio urbano e rural (2001/C 73/04); Conclusões do Conselho sobre a arquitectura: contributo da cultura para o desen-
volvimento sustentável (2008/C 319/05).
4 Para aceder ao ‘Survey on Architectural Policies in Europe’: http://www.arquitectos.pt/?no=2020183334,139
5 O estudo abrangeu 33 países Europeus: os 27 Estados-Membros da UE, os 4 candidatos a integrarem a UE – Croácia, Islândia, República da Macedónia e Turquia – a Noruega e a 
Suíça. No entanto, as regiões do Reino Unido e da Bélgica responderam em separado, o que totaliza 37 governos correspondentes.
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Analisando as várias políticas de arquitectura existentes na 
Europa verificou-se que nem todos os governos adoptaram o 
mesmo modelo de política pública, sendo que a estrutura e o 
modo de formalização dessa política varia de país para país. 
Através da comparação dos diferentes documentos de política 
recebidos no âmbito do estudo, foram classificados três tipos 
de documentos de política pública de arquitectura:
Legislativo – legislação nacional no domínio da arquitectura, 
criado pela primeira vez em França com a aprovação da Lei da 
Arquitectura pelo Parlamento em 1977, tendo apenas um se-
guidor a nível Europeu, a Suécia;
Política global –  programas de orientação estratégica global no 
domínio da arquitectura, criado pela primeira vez nos Países 
Baixos em 1991 e adoptado pela grande maioria dos países que 
têm uma política pública de arquitectura;
Política sectorial – documentos de orientação sectorial foca-
do no papel da arquitectura numa área específica do ambiente 
construído, como por exemplo, no urbanismo, na habitação ou 
na construção pública. Embora vários países possam ter docu-
mentos do mesmo tipo em diferentes áreas, apenas três o men-
cionaram: Inglaterra, País de Gales e Chipre. 
A política global é o tipo de documento de política mais frequen-
te a nível Europeu no domínio da arquitectura (nos dezanove go-
vernos que têm uma política de arquitectura catorze escolheram 
esta opção). Mais flexível que o legislativo e mais abrangente que a 
sectorial, a política global diferencia-se das restantes opções pela 
grande transversalidade a vários sectores de actuação do Estado, 
por incluir actores não-governamentais nos programas de imple-
mentação e por abranger um elevado número de medidas e inicia-
tivas. No entanto, esta transversalidade obriga a um compromisso 
entre vários sectores da administração e uma coordenação inter-
ministerial eficaz de modo a assegurar a boa execução das medi-
das previstas nos seus planos de acção.
Analisando a progressão das políticas de arquitectura a nível 
Europeu, verifica-se que o número de países que têm um docu-
mento formal de política de arquitectura tem vindo a aumentar 
substancialmente desde o início do século, prevendo-se que este 
número continue a crescer durante os próximos anos. No entan-
to, denota-se que a maioria destes países possuem apenas do-
cumentos de primeira geração, carecendo assim de relatórios de 
avaliação que permitam retirar conclusões e ensinamentos so-
bre a eficácia dos instrumentos e medidas propostas. No entan-
to, alguns países como, por exemplo, a Irlanda, a Dinamarca ou 

a Noruega já reviram os seus documentos de política mais do que 
uma vez, destacando-se os Países Baixos que têm revisto a sua 
política a cada quatro/cinco anos [ver tabela cronológica].
Nos vários tipos de documentos de política pública analisa-
dos a arquitectura é reconhecida como uma questão de inte-
resse público e de importância fundamental para a qualidade 
de vida das populações. Este princípio fundamental foi con-
sagrado pela primeira vez na Lei Francesa da Arquitectura em 
19777 que, por sua vez, inspirou a Directiva 85/384/EEC relativa 
ao reconhecimento mútuo dos diplomas, certificados e outros 
títulos no domínio da arquitectura, que refere: “Consideran-
do que a criação arquitectónica, a qualidade das construções, a 
sua inserção harmoniosa no ambiente circundante, o respeito 
das paisagens naturais e urbanas bem como do património co-
lectivo e privado são de interesse público”.8

6 Os dados apresentados no mapa síntese estão actualizados a Julho de 2013.
7 França, Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’architecture.
8 Council Directive of 10 June 1985 on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in architecture (85/384/EEC).
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tabela cronológica 
Evolução das políticas públicas 
de arquitectura na Europa

A maioria dos documentos analisados estabelece uma definição 
ampla do conceito de arquitectura, ou seja, o ambiente construí-
do, que inclui, além do edificado, os espaços públicos, os jardins, 
as infraestruturas e as paisagens. Assim, a arquitectura é en-
tendida pelos vários documentos como uma expressão dos va-
lores culturais de uma dada sociedade. Nesse sentido, uma das 
preocupações dominantes das políticas de arquitectura é pro-
mover um aumento da exigência dos cidadãos para com a qua-
lidade dos espaços em que habitam, mas também em aumentar 
os standards do ambiente urbano e da sustentabilidade ambien-
tal, através, por exemplo, da promoção de construções públicas 
de qualidade de modo a dar o exemplo ao sector da construção.

Reflectindo a grande diversidade de culturas existentes na Eu-
ropa, o tipo de iniciativas e acções concretas postas em prática 
varia muito de país para país. Alguns têm dirigido maiores es-
forços para os clientes e agentes do sector da construção, ou-
tros têm criado programas orientados para a educação e qua-
lificação dos profissionais, enquanto outros têm promovido 
novas agendas culturais sobre a arquitectura direccionadas ao 
grande público. O estudo do FEPA identificou trinta tipos de 
medidas e iniciativas, agrupando-as em três categorias: 1) pro-
moção do conhecimento e sensibilização para a arquitectura; 
2) melhoria da qualidade das construções públicas; e 3) incen-
tivos ao desenvolvimento sustentável. 

        política global                  política sectorial                  legislativo             1    número da política          0    discussão pública

Resolução (2001) cOncLUSÕES (2008)
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conclusões possíveis
A tendência crescente do número de países com políticas públicas 
de arquitectura na Europa, demonstrada na secção anterior, tem 
sido facilitada pelo aumento da troca de informação e de expe-
riências entre os vários países através do desenvolvimento de re-
des internacionais, a realização de fóruns e a criação de platafor-
mas de partilha de informação, o que tem permitido uma maior 
convergência entre as políticas. Nesse sentido, o estudo do FEPA 
conclui que, à semelhança de outras políticas públicas, tem vindo 
a ocorrer um processo de europeização da actuação do Estado no 
domínio da arquitectura. No entanto, a natureza e o conteúdo das 
diferentes políticas de arquitectura adoptadas não podem ser dis-
sociadas do quadro constitucional, administrativo e social em que 
cada política foi desenvolvida.
Respondendo ao objectivo a que se propôs – avaliar o impacto da 
Resolução do Conselho sobre a qualidade arquitectónica no meio 
urbano e rural (2001/C 73/04) e das Conclusões do Conselho sobre 
a arquitectura: contributo da cultura para o desenvolvimento sus-
tentável (2008/C 319/05) – o estudo refere que ambos os documen-
tos do Conselho da UE incentivam os Estados-Membros a pro-
moverem a qualidade da arquitectura e do ambiente construído 
como condição para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos 
Europeus. Embora não tenha sido possível medir objectivamen-
te o impacto dessas recomendações, o estudo conclui que ambos 

os documentos têm tido um impacto positivo a nível Europeu, na 
medida em que têm sido importantes na legitimação das políticas 
públicas de arquitectura já existentes e na enunciação de princí-
pios orientadores para as que estão neste momento a ser desen-
volvidas.
Contudo, tal como todas as outras políticas de carácter orientador 
da UE, tanto a Resolução como as Conclusões sobre a arquitectu-
ra não são vinculativas para os Estados-Membros. Portanto, a não 
foi possível determinar com exactidão a extensão do impacto de 
ambos os documentos nos programas governamentais e proces-
sos de decisão dos Estados-Membros, pois não se consegue ava-
liar com rigor se as orientações Europeias de facto influenciaram, 
ou não, e em que medida, as tomadas de decisão sobre a adopção 
de políticas públicas no domínio da arquitectura. Curiosamente, a 
necessidade de uma abordagem mais impositiva por parte da UE, 
como por exemplo, a criação de uma Directiva Europeia da Arqui-
tectura, não foi mencionada por nenhum dos países inquiridos. 
A dificuldade em tirar conclusões prende-se, em grande parte, 
pela metodologia utilizada no estudo, baseada na análise das 
respostas dos inquéritos enviados apenas a organismos go-
vernamentais. Os resultados teriam sido também mais enri-
quecedores se o inquérito tivesse sido enviado a actores não-
governamentais e representativos de outros interesses, e pela 
inclusão de outros métodos de recolha de informação, como 
por exemplo, o recurso a entrevistas.
Nessa perspectiva, alguns países mencionaram a necessidade 
de se desenvolver mais investigação que suporte os benefícios e 
a eficácia das políticas públicas de arquitectura e a sua contri-
buição para a coesão territorial. De facto, um melhor conheci-
mento do “estado da arte” seria uma mais valia para os países 
que ainda estão em estágios iniciais das suas políticas, a fim de 
ajudar a balizar o tipo de instrumentos a implementar e a au-
mentar a consciência dos actores públicos e dos cidadãos para o 
papel da arquitectura e das suas responsabilidades na melhoria 
da qualidade do ambiente construído. 

JOÃO FERREIRA BENTO, arquitecto n.º 15678

Doutorando na Bartlett School of Planning
j.bento@ucl.ac.uk
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“O objetivo da política conjunta do Ministério da Ha-
bitação, Planeamento e Ambiente (VROM) e o Mi-
nistério da Cultura, Saúde e Bem-Estar (OCW) é a 

criação das condições adequadas para a produção de arquite-
tura de qualidade.”
Com esta declaração clara e contundente começava a primeira 
política de arquitetura na Holanda. Mesmo parecendo elemen-
tar, a publicação desta política de arquitectura (ou nota, como 
lhe chamam os holandeses) foi um marco bastante importan-
te no contexto político holandês. Pela primeira vez existia um 
claro entendimento do governo de que a arquitetura não se re-
sumia à construção de paredes e telhados, portas e janelas, 
mas era fundamentalmente também uma inestimável ativida-
de cultural. Para além de uma indústria que necessitava ser re-
gulamentada, a arquitetura era assim consagrada como uma 
expressão cultural que merecia ser apoiada. [ Fig. 1 ]

A criação desta nota, pioneira no contexto europeu, resultou 
da colaboração dos dois ministérios responsáveis na fundação 
do museu nacional de arquitetura, o NAi (Instituto Holandês 
da Arquitetura). Com o NAi estabelecido em 1988, a publicação 
da primeira nota de arquitetura em 1990 servia para enqua-

drar politicamente o instituto e delinear as intenções do go-
verno para o desenvolvimento da arquitetura como profissão 
e disciplina. 
Intitulada “Espaço para Arquitetura” (De Ruimte voor Archi-
tectuur), esta nota tinha como objetivo essencial melhorar a 
qualidade da arquitetura holandesa através de ações diretas 
e indiretas do governo. A componente indireta era inequivo-
camente a mais inovadora desta política, já que contemplava a 
fundação de diversos instrumentos – não só o NAi, mas tam-
bém o fundo de estímulo à arquitetura SfA, a rede de centros 
locais de arquitetura Architektuur Lokaal  e o Instituto Berla-
ge dedicado à investigação (e pós-graduações) em arquitetura  
– para apoiar um contexto favorável à produção de arquitetu-
ra de qualidade. Apesar de ser um conceito complexo, subjeti-
vo e variável, arquitetura de qualidade era definida como sendo 
uma combinação de valor de uso, valor cultural e valor futuro, 
dos quais o valor cultural seria porventura o mais importante. 
Para desenvolver o valor cultural da arquitetura, era necessá-
rio não só apoiar a produção arquitetónica com subsídios atri-
buídos a projetos e arquitetos pelo SfA, mas também a apre-
ciação da cultura da arquitetura por parte do grande público 
através da produção de exposições e publicações de e sobre ar-
quitetura no NAi. Estas duas organizações tornavam-se assim 
nos instrumentos fundamentais para a aplicação da política de 
arquitetura, nomeadamente para a valorização da arquitetura 
como uma disciplina intelectual com conceitos e ideias tradu-
zidos para formas e espaços.
O tema principal da segunda política de arquitetura pode-se 
resumir a uma única palavra: expansão. Expansão de âmbito, 
para incluir não só a arquitetura mas também o planeamento 
urbano, a arquitetura paisagista e o desenho de infraestrutu-
ras; expansão de ministérios envolvidos, passando de dois para 
quatro, incluindo agora também o Ministério da Agricultura, 
Natureza e Pescas (LNV) bem como o Ministério dos Trans-
portes, Obras Públicas e Água (V&W); e expansão do público
-alvo, já que a nota era direcionada tanto para o sector público 
como o sector privado.
Intitulada “A Arquitetura do Espaço,” (De Architectuur van de 
Ruimte, uma inversão do título da primeira nota), esta políti-
ca tinha como principal propósito continuar e expandir o que 
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tinha sido conseguido com a primeira nota. Apesar destas ex-
pansões, a segunda nota de arquitetura continuava a ser prin-
cipalmente uma política cultural, em que o objetivo de me-
lhorar a qualidade arquitetónica continuava a ser central e 
notório. [ Fig. 2 ]
A terceira nota “Projetos para a Holanda” (Ontwerpen aan Ne-
derland) era consideravelmente diferente das duas anteriores. 
Em vez de estabelecer uma infraestrutura politica com orienta-
ções e objetivos do governo, esta nota identificou nove projetos 
públicos cujo desenvolvimento deveria ser paradigmático para 
equiparáveis projetos privados. Desta forma tentava-se abordar 
as dificuldades encontradas na implementação no terreno das 
duas políticas anteriores. Se a passagem de 
políticas abstratas a ações concretas já era 
uma alteração considerável, ainda mais 
radical era a consideração de que o Es-
tado não deveria necessariamente a 
usufruir de uma posição privilegia-
da no desenvolvimento do territó-
rio e promoção da arquitetura, 
remetendo estas responsabi-
lidades (e autoridade) para 
os privados. Com a ajuda 
do Ministério da Eco-
nomia (EZ), iniciou-se 
assim a propensão 
abertamente neoli-
beral das políticas de ar-
quitetura holandesas. [ Fig. 3 ]
A retirada do governo da proble-
mática da qualidade da arquitetura foi 
consolidada com a quarta nota, apesar de - 
ou talvez devido a - esta política ter contado com 
a participação recorde de sete ministérios. Aos cinco 
que tinham já participado na política anterior, juntaram-se 
os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa. Nesta 
nota, o Estado é limitado à função de um comum cliente de ar-
quitetura e à encomenda de estudos de projeto sem poder vin-
culativo.
Como o seu título já sugeria, o “Espaço e Cultura para a Holan-
da” (Ruimte en Cultuur aan Nederland) tinha como principal 
objetivo a valorização do ordenamento do espaço e território 
como uma atividade cultural. Diretamente influenciada pela 
política do património contemporânea que estabelecia uma 
combinação do antigo (património) e novo (design e arquite-
tura) como forma de valorização de ambos, esta nota abordava 
quase exclusivamente a qualidade cultural do território e pa-
trimónio. Apesar de ser oficialmente uma política de arquite-
tura e ordenamento do território, no seu conteúdo, a arquite-
tura raramente era mencionada. [ Fig. 4 ]
Para o período de 2009 a 2012, foi criada a quinta política de 
arquitetura intitulada “A Cultura do Design” (Een Cultuur van 
Ontwerpen). Nesta nota a orientação neoliberal das duas no-
tas anteriores foi levada ao extremo, não só partindo do pres-
suposto que o Estado não tem qualquer forma de controlar o 
desenvolvimento do território e a qualidade da arquitetura 
construída, como também sugerindo a privatização de mo-
numentos e património histórico como forma de rentabilizar 
estas estruturas. A consagração da importância do design nos 

projetos estatais, o reforço da posição do pla-
neamento urbano e regional e o reaproveita-

mento e desenvolvimento de zonas devolutas eram 
as prioridades desta política. [ Fig. 5 ]

Mais uma vez a disciplina da arquitetura era comple-
tamente negligenciada, sendo mesmo desconsiderada 

na abordagem ao problema central da crescente incoe-
rência espacial do território holandês. Em vez de a arquitetura 
ser instrumentalizada como um elemento central para a valo-
rização cultural do território, é apresentada como algo dispen-
sável e acessório para a política proposta.
A sexta política acabou oficialmente com qualquer ideia de 
promover a dimensão cultural da arquitetura. Em vez disso – 
e seguindo o exemplo da política nacional de cultura – a nota 
atualmente em vigor promove somente a mais-valia económi-
ca da arquitetura através de vacuidades deliberadamente am-
bíguas. A veia neoliberal desta nota é por demais evidente, já 
que é indicado que é o “mercado” que estipula as novas condi-
ções de operação para a arquitetura e o objetivo da política de 
arquitetura se resume a responder às necessidades do merca-
do. Com o título “Trabalhando na Força do Design” (Werken 
aan Ontwerpkracht), a mais recente nota reafirma que o go-

Fig. 3
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verno não tem qualquer tipo de responsa-
bilidade no desenvolvimento da arquitetu-
ra, sendo que a mesma é transferida para os 
agentes envolvidos diretamente nestes proces-
sos (clientes, utilizadores, designers e, porven-
tura, a administração local). [ Fig. 6 ]
A retirada do governo central do desenvolvimen-
to da arquitetura – e a sua orientação económica – é 
completada com o desmantelamento grosseiro da in-
fraestrutura cultural de apoio à arquitetura inicialmen-
te criado com a primeira nota. Baseado em argumentos dú-
bios de eficiência e rentabilidade financeira foi retirado o apoio 
público à maior parte das instituições – como a Architektuur 
Lokaal, o Instituto Berlage, o ArchiPrix e o Europan – ou re-
duzido e tornado dependente de fusões com outras entidades 
das “indústrias criativas” – como o NAi e o SfA. Em vez de um 
museu/instituto e um fundo de estímulo à arquitetura, passou 
a existir um instituto e um fundo de estímulo de arquitetura, 
design e cultura eletrónica, que com menos recursos teriam 
que fazer muito mais. 
Em última análise, a sexta nota de arquitetura holandesa des-
promove a arquitetura de expressão cultural fundamental para 

banal “indústria criativa” e subverte completamente as ideias 
geradoras e subjacentes à criação da primeira política de ar-
quitetura. Enquanto em 1990 “Espaço para a Arquitetura” 
marcou o reconhecimento da arquitetura como atividade fun-
damentalmente cultural, a mais recente nota volta a definir a 
arquitetura como uma mera indústria. Passou-se de um mo-
delo em que uma cultura forte de arquitetura se poderia tradu-
zir em sucesso comercial, para um modelo em que se acredita 
que só o sucesso comercial pode criar uma cultura de arquite-
tura estimulante. A redução da arquitetura a mais uma peça da 
engrenagem económica resulta num empobrecimento cultu-
ral e arquitetónico claro, já que limita ainda mais a arquitetura 

a questões comerciais e impossibilita o desen-
volvimento de conceitos e formas inovadoras 

que não tenham sido “sancionadas” pelo 
mercado.

Enquanto o contexto e a cultura da ar-
quitetura na Holanda foram os gran-

des beneficiários das duas primeiras 
notas (culminando na atribuição 

de ambos os prémios de arqui-
tetura Europeia Mies van der 

Rohe a dois escritórios holan-
deses em 2005), os grandes 

privilegiados das seguin-
tes políticas de laissez 

faire foram os promo-
tores e especulado-

res imobiliários que 
passaram a deter um 

poder considerável no de-
senvolvimento do território e 

na qualidade da arquitetura edifi-
cada.

Apesar do seu início promissor, as políticas de 
arquitetura na Holanda acabaram por sucumbir a 

um alargamento descontrolado e a pressões politico-i-
deológicas, resultando em políticas de arquitetura que para-

doxalmente se alheiam da disciplina e subvertem as intenções 
de promover uma arquitetura de qualidade. Em vez de instru-
mentos de política, estas notas tornaram-se instrumentos de 
politiquice. 
Apesar destas dificuldades recentes, a trajetória criada pelas 
seis políticas de arquitetura holandesa demonstra como a pro-
dução de políticas dedicadas à arquitetura podem ter efeitos 
benéficos para a organização da nossa disciplina e profissão. 
Através de políticas bem elaboradas e devidamente focadas na 
produção de arquitetura, as mesmas servem para corrigir as 
imperfeições e lacunas inerentes do mercado (através da cria-
ção de incentivos e penalizações), e facilitar um desenvolvi-
mento cultural, social e económico sustentado e um merecido 
reconhecimento da arquitetura.

SéRGIO MIGUEL FIGUEIREDO 
Doutorando na Universidade da Califórnia, Los Angeles 
(UCLA)
sergiomf@ucla.edu
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Actualmente existem cerca de 18 políticas de arquitectura pu-
blicadas na Europa; sendo a maioria de primeira geração, nal-
guns países existem já revisões dos documentos iniciais.5

Associado ao processo de multiplicação de publicações de polí-
ticas de arquitectura estará o impulso dado institucionalmente 
pela União Europeia; uma particular atenção sobre a arquitec-
tura foi expressa na década de 1980 através da directiva relati-
va ao reconhecimento mútuo dos diplomas, certificados e ou-
tros títulos do domínio da arquitectura, na qual se declare pela 
primeira vez a este nível, o interesse público da criação arqui-
tectónica.6 Posteriormente, outras publicações oficiais da UE 
vieram reforçar este enfoque na arquitectura, em particular a 
resolução relativa à qualidade arquitectónica no meio urbano 
e rural 7 , a qual convida os Estados Membros a intensificarem 
esforços para um melhor conhecimento e promoção da arqui-
tectura bem como para uma maior sensibilização e formação 
das entidades e dos cidadãos para a cultura arquitectónica.8

… e Portugal
Tendo adoptado os documentos de políticas Europeias, o esta-
do português assumiu a intenção de criar uma Política de Ar-
quitectura, referindo o Programa Nacional da Política de Orde-
namento do Território (PNPOT) que a “arquitectura constitui 

De que se fala quando se fala em política (pública) de ar-
quitectura?
Quando se aborda a temática, é comum verificar que o 

termo “política de arquitectura” origina distintos a priori nos 
interlocutores.  
A relação estabelecida entre Arquitectura – disciplina – e Po-
lítica – enquanto actividade levada a cabo por políticos - é por 
norma a mais automática resposta mental ao termo. Nesse ra-
ciocínio formatado por uma omnipresença da actividade poli-
tica no dia-a-dia de cada um, o peso da política supera a temá-
tica da arquitectura o que enviesa o discurso, com tendência a 
centrar-se nas distopias de um sistema político ao qual perten-
cemos. De imediato surgem pré-conceitos dessa relação, fan-
tasiada ou real, existente ou inexistente e das inúmeras pro-
miscuidades possíveis entre ambas.
Importa, portanto, clarificar que o termo política de arquitec-
tura ao qual aqui nos referimos reporta a orientações regista-
das em documentos elaborados a nível nacional com o objectivo 
genérico de contribuir para a qualidade espacial e arquitectó-
nica de um país.

O seu surgimento, na Europa, foi iniciado com a publicação, em 
França, da Lei sobre a Arquitectura em 19771, colocando a ar-
quitectura à cabeça da política cultural [Art. 1er. - L’architec-
ture est une expression de la culture]. Após este primeiro docu-
mento, já no decurso dos anos 1990, outros países deram início a 
processos de criação de políticas de arquitectura nacionais, ten-
do sido precursores a Holanda (Space for Architecture,19922) e a 
Finlândia (The Finnish Architectural Policy,19983), sendo nes-
tes casos a tipologia distinta do caso francês; não se trata aqui 
da publicação de uma Lei mas sim de documentos orientadores 
de uma política global4 promovida através de concertação in-
terministerial.

POR UMa cULtURa DE

arquitectura
EM PORTUGAL

1 Loi 77-2 du 3 Janvier 1977 modifiée sur l’architecture, 1977.
2 Space for Architecture (Memorandum on Architectural Policy 1992-1996), 1992
3 The Finnish Architectural Policy, 1998.
4 Segundo estudo promovido pelo Fórum Europeu de Politicas de Arquitectura (FEPA, 2012), os documentos de políticas de arquitectura existentes poderão dividir-se em três ti-
pologias: legislation, comprehensive policy e sectorial policy. Os casos da Holanda e Finlândia correspondem a uma comprehensive policy (aqui traduzida como “política global”).
5  Na Holanda, a cada 5 anos é feita uma análise dos resultados e publicado novo documento, tendo sido o mais recente (A culture of design - vision on architecture and spatial design 
2009/2012), publicado em 2008.
6  Directiva 85/384/CEE do Conselho, de 10 de Junho de 1985.
7 Resolução do Conselho de 12 de Fevereiro de 2001 (2001/C 73/04).
8 O impacto que estas orientações europeias tiveram na criação de políticas de arquitectura foi alvo do estudo elaborado pelo Fórum Europeu de Políticas de Arquitectu-
ra (FEPA, 2012).



uma actividade fundamental na qualificação do ambiente ur-
bano, das paisagens e do património cultural”9, intenção essa 
posteriormente confirmada por Despacho do MAOT10.
Disciplinarmente, a urgência na criação de uma política de ar-
quitectura foi defendida pela Ordem dos Arquitectos no seu 
último Congresso (2009), do qual resultou a Moção de Orien-
tação Global “Uma Política Pública de Arquitectura para Por-
tugal”. Alguns passos foram dados, institucionalmente, no 
sentido de se desenvolver uma política de arquitectura nacio-
nal, sem que, no entanto, até ao momento tenha sido produzido 
algum documento orientador. 

Perspectivas
Apesar de um interesse crescente na criação de uma política de 
arquitectura nacional, e de um legítimo desejo de que no nos-
so país sejam alcançados objectivos comummente presentes 
noutras políticas11, tendo presente o estado [estatuto] da arqui-
tectura na nossa realidade nacional, importará antes promo-
ver uma reflexão mais profunda, que permita escapar a per-
versidades resultantes de possíveis processos voluntariosos e 
bem-intencionados, de forma a que, a existir uma política de 
arquitectura portuguesa, esta venha a cumprir de facto os ob-
jectivos que se propõe. 

Apesar das distintas formas que as políticas de arquitectura 
existentes se revestem, poder-se-á identificar um denomina-
dor comum: a existência de uma política cultural à qual se as-
socia a capacidade de trabalho interdisciplinar, materializado 
em projectos interministeriais comuns. No caso de França, te-
mos a arquitectura sediada num Ministério da Cultura o qual 
mantém vivo [e actualizado] um projecto de longo prazo, des-
de a sua criação pelas mãos de Malraux. No caso da Holanda, 
o estatuto da arquitectura encontra-se definido em princípios 
aceites política e socialmente, existindo uma infraestrutura 
cultural [arquitectónica] de que são exemplos concretos o Ber-
lage Institute, o NAi, o Netherlands Architecture Fund.12 

Noutros casos ainda - e em países que não detêm qualquer pu-
blicação de política de arquitectura definida como tal como são 
caso a Espanha ou a Suíça – verifica-se a existência de infraes-
truturas que garantem não só o apoio à prática profissional mas 
assumem igualmente um papel de divulgação e de comunica-
ção com a sociedade, assumindo assim objectivos próximos dos 
definidos na generalidade das políticas de arquitectura exis-
tentes. 13 
Será possível, ou profícua, a criação de uma política de arqui-
tectura num país onde tal “ambiente cultural” não existe? Po-
derá ser uma política de arquitectura o princípio, o motor para 
a criação de tal ambiente?

Será possível, ou 
profícua, a criação 
de uma política 
de arquitectura 
num país onde tal 
“ambiente cultural” 
não existe?

9 PNPOT, Programa de Acção, Anexo à Lei n.º 58/2007, 4 Setembro, Capitulo 2, pág. 26
10 Despacho n.º 3718/2010, MAOT, Gabinete da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades. 
11 Padrões arquitectónicos elevados, sensibilização dos cidadãos para a arquitectura, formação dos vários agentes envolvidos no processo de construção, etc.
12 O qual deu suporte a criação de centros locais de arquitectura e a numerosas actividades no âmbito da divulgação e promoção da arquitectura.
13 Veja-se a estrutura e o papel dos Colégios de Arquitectos em Espanha (criados em 1929), na Suíça o trabalho em rede levado a cabo por diferentes instituições como sejam a Maison 
de l’Architecture de Genève, o Architecktur Forum Zürich, o Architecktur Forum Bern, Forum d’Architecture Fribourg e o FAR-Forum d’Architecture Lausanne. 
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Eventualmente sim, mas com grande probabilidade de enfren-
tar acrescidas dificuldades e menor probabilidade de real im-
plementação. Uma política de arquitectura não se resume a 
uma publicação: uma política de arquitectura terá sempre de 
ser um conjunto de acções guiadas e gizadas num documento 
orientador o qual corresponda a uma vontade colectiva. [Esta-
mos a falar de política pública e, tal como refere a OA “Qual-
quer Política Nacional de Arquitectura é sempre uma Políti-
ca Pública para os cidadãos, envolvendo e vinculando o Estado 
num conjunto de princípios orientadores (…)”14

il faudra bien du temps
Esta reflexão será tão mais pertinente quanto temos presen-
te que, no contexto nacional, à inexistência de uma política de 
arquitectura acresce um deficit cultural generalizado relativo 
à arquitectura reforçado por pontuais atentados institucionais 
ao valor intelectual e criativo da disciplina e das sua práticas 
[como é caso a extrema longevidade do Decreto n.º 73/73 revo-
gado apenas ao fim de décadas de existência e após manifesta-
ções colectivas e longos debates, ou o tão recente caso da pro-
posta de Lei n.º 492/2012 e n.º 493/201215]. 
Se se questionar a pertinência de uma política de arquitectura 
agora, no meio de uma crise europeia sem fim a vista… a cul-
tura poderá ser ela mesma a saída da crise; refere Umberto Eco 
que “é a cultura, não a guerra, que cimenta a identidade Euro-
peia”. (Eco, 2012)
O desafio central residirá na organização [construção] de um 
ambiente cultural que permita lançar as bases sólidas para 
uma futura política de arquitectura nacional. Nesse processo 
importa não perder de vista o nosso contexto específico, de país 
do Sul, periférico. Não no sentido de o entendermos como uma 
fatalidade (apesar de nos tempos mais recentes poder pare-
cer apenas isso mesmo) mas como factor identitário e singular. 
Será [eventualmente] também por esse facto que é ainda pos-
sível identificar a existência de uma arquitectura portuguesa, 
não obstante o fenómeno de globalização a que todos estamos 
sujeitos. Referimo-nos à existência de uma cultura empírica e 
contextualizada que aceita as condicionantes específicas do lu-
gar como um dado positivo, como refere Montaner a propósito 
de Souto de Moura (Montaner, 2010).
Tratar-se-á de entender o nosso ADN, no qual estarão presen-
tes os marcadores de uma cultural Ocidental, Europeia, bem 
como de país do Sul, periférico face a um corpo central Euro-
peu. São esses marcadores combinados que nos dão identidade, 
sabendo que a esses se juntam [cruzam] outros, sendo conta-
minados e contaminando outros lugares, culturas, arquitectu-

ras. Sendo certo que todas as culturas sofreram, sofrem e so-
frerão mestiçagens culturais. (Morin, 2011).
O desafio será grande, em tempos de turbulência como os que 
vivemos. São também tempos propícios à mudanca, à refor-
ma ”(...) il faudra bien du temps, des débats, des combats, des 
efforts pour que prenne figure la rénovation de la pensée qui 
s’amorce ça et là dans le désordre.” (Morin, p. 252)

Obras citadas
Space for Architecture (Memorandum on Architectural Policy 
1992-1996),  Netherlands, 1992.
A culture of design - vision on architecture and spatial design 
2009/2012. Haia, Netherlands, 2008.
Arquitectos, O. d. Arquitectura para Todos: uma Politica Pú-
blica da Arquitectura para Portugal. 12º Congresso da OA. Vila 
Nova de Famalicão, 2009.          
Conselho Europeu. Resolução do Conselho relativa à qualidade 
arquitectónica no meio urbano e rural. 2001/C73/04, 12 de Fe-
vereiro de 2001.
Directiva 85/384/CEE. (s.d.).
Eco, U. It’s culture, not war, that cements European Identity. 
(G. Riotta, Entrevistador), 2012
FEPA. Survey on Architectural Policies in Europe. Bruxelas: 
FEPA - EFAP Forum Europeu Políticas de Arquitectura, 2012.
Loi 77-2 du 3 Janvier 1977 modifiée sur l’architecture. France, 
1977.
MAOT. Despacho n.º3718/2010. Gabinete da Secretaria de Es-
tado do Ordenamento do Território e das Cidades, 2010.
Montaner, J. M. A modernidade superada: arquitectura, arte e 
pensamento do século XX. In J. M. Rodrigues (ed.), Teoria e crí-
tica de arquitectura no século XX (pp. 963-970). Lisboa: Calei-
doscópio, 2010.
Morin, E. La voie: Pour l’avenir de l’humanité. Paris: Fayard, 
2011.
Programa Nacional da politica de Ordenamento do Território - 
PNPOT.  Lei n.º58/2007 de 4 de Setembro 2007.
The Finnish Architectural Policy. The Government’s architec-
tural policy programme 17 December 1998 . Porvoo: Arts Cou-
ncil of Finland and Ministry of Education, 1999.

CRISTINA CASTELO BRANCO, arquitecta n.º 5550

Doutoranda DArq/FCTUC – Bolseira FCT
Em residência de investigação na École Nationale Supérieure 
d’Architecture, Marseille

14 Extraído de:  http://www.arquitectos.pt/?no=2020181687,139
15 Relativas ao regime jurídico aplicável ao exercício da actividade da construção e ao regime jurídico que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela 
elaboração e subscrição de projectos, pela fiscalização de obra e pela direcção de obra.





Jorge bonito (moderador), cristina castelo branco, Fernando Gonçalves, João bento 
e Rosário Oliveira (associação Portuguesa dos arquitectos Paisagistas)


