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A implementação da Política Nacional de Arquitectura e Paisagem 

 

A arquitectura e a paisagem definem o quadro espacial da nossa vida. Mais do que um cenário, 

oferecem-nos a profundidade de um possível conforto físico e espiritual, a três dimensões. São 

o ambiente interior e exterior para cada um de nós, segundo as actividades que realizamos em 

cada dia. Para além de espaço, são por isso também tempo, uma evolução de ideias, projectos, 

construção e utilização. 

Contexto de tempos e espaços, a paisagem e a arquitectura servem-se igualmente de materiais 

diferentes. A história natural e a cultura do homem, em cada momento e lugar, apresentam-se 

respectivamente como os seus principais instrumentos conceptuais. A arquitectura e a paisagem 

partilham portanto a mesma vocação criativa que nos é inerente, de planeamento e execução. 

A partir das cidades e dos territórios que herdamos e deixamos às futuras gerações, constituem 

um património de civilização. 

É assim para o interesse de todos que temos o dever de formular opções sobre este património 

comum que nos identifica e caracteriza. Com uma visão integrada de recursos estratégicos para 

o desenvolvimento do país e o bem-estar da população, Portugal elaborou a sua política pública 

de arquitectura e paisagem. Em resultado do trabalho qualificado de diversas instituições, duas 

Direcções-Gerais, a do Território e a do Património Cultural, e duas associações profissionais, a 

Ordem dos Arquitectos e a Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas, que formam hoje 

a sua Comissão de Acompanhamento, inicia-se entretanto a fase de implementação, para onde 

se convocam os nossos melhores activos. 

Nesse sentido, os primeiros são as pessoas, fim último de todas as políticas públicas. Em termos 

de planeamento, os objectivos da Política Nacional de Arquitectura e Paisagem (PNAP) ligam-se 

à revisão do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e dos Planos 

Directores Municipais, na promoção da cultura territorial e de um sistema urbano policêntrico, 

com mais economia e qualidade ambiental. Mas ligam-se ainda à educação para a cidadania e a 

participação, nos curricula dos ensinos básico e secundário, bem como à internacionalização das 

boas práticas dos profissionais. 

Os nossos activos são também a mobilização de vontades que construímos, agrupadas de forma 

muito diversificada pela sociedade civil. Felizmente dispomos de um conjunto de entidades que 

pode complementar o trabalho da Comissão de Acompanhamento na implementação da PNAP: 

Museus, Fundações, Centros, Associações e Organizações Não Governamentais, em Portugal ou 

até no estrangeiro, junto de congéneres na Federação Europeia das Políticas de Arquitectura. E 

a valorização dos projectos de todos os Arquitectos na sua ordem profissional, sejam paisagistas 

ou não, está em linha com esta estratégia. 

Finalmente, como terceiro eixo de actuação, estão as obras, disseminadas por todo o território. 

São obras contemporâneas que marcam a nossa cultura e estão premiadas internacionalmente, 

com dimensões e geometrias muito variáveis. Mas são também obras que reconhecemos como 

património e devemos saber conservar e restaurar, pois constituem uma memória colectiva de 

inestimável valor, produto dos que então fizeram tantas vezes melhor do que agora fazemos. E 

procurando sempre o mérito das soluções resilientes e sustentáveis, na promoção da escolha e 

do debate, em benefício da população e da sociedade. 
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As medidas de implementação da PNAP são portanto transversais a grande parte das acções da 

OA, nos seus vários domínios. Assinalam-se de seguida algumas das medidas já realizadas ou em 

concretização, de acordo com o Plano de Ação para a implementação da PNAP, desenvolvido no 

final de 2016. 

1. Medidas de Estratégia e Coordenação 

1.3. Contribuir para a promoção internacional e exportação dos sectores de serviços de 

arquitetura e de arquitetura paisagista, divulgando a excelência das obras nacionais e seus 

autores, nomeadamente no âmbito de ações relacionadas com a projeção da imagem de 

Portugal. 

 Está programada para 2018 uma edição internacional de divulgação da arquitectura 

portuguesa contemporânea, parcialmente nas línguas inglesa e francesa, em projecto 

que inclui também a realização de vídeos promocionais. 

1.4. Criar uma base de dados que registe a presença ativa no estrangeiro de profissionais ou 

empresas portuguesas de arquitetura e de arquitetura paisagista e demais atividades conexas. 

 Esta medida está prevista em articulação com a estratégia de internacionalização, 

designadamente pela criação e manutenção da rede de trabalho digital, conforme 

referido no plano de actividades. 

1.5. Promover parcerias alargadas entre empresas do setor da arquitetura e arquitetura 

paisagista e suas associações e empresas de construção e serviços conexos, com o objetivo de 

aumentar o valor acrescentado nacional nas obras a realizar no país e no estrangeiro. 

 No âmbito do protocolo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da 

Região Centro, está programada a participação da OA e da APAP nos processos de 

recuperação dos territórios tragicamente afectados pelos incêndios. 

1.6. Participar nos fóruns europeus e internacionais e cooperar com os parceiros internacionais 

no sentido de assumir compromissos alargados para promoção e valorização da arquitetura, 

da cultura, do património e da paisagem. 

 A OA mantém-se presente na Direcção do Conselho dos Arquitectos da Europa (CAE), 

participando activamente nos seus grupos de trabalho, e vai retomar a participação no 

renovado Fórum Europeu das Políticas de Arquitectura (EFAP), procurando igualmente 

desenvolver a rede dos arquitectos da lusofonia, através de iniciativas do respectivo 

Conselho Internacional (CIALP). 

 

2. Medidas legislativas e de regulação 

2.1. Contribuir, em sede de processos legislativos e de regulação, para a melhoria da legislação, 

normativos e regulamentos. 

 A OA participa na revisão da legislação que incide sobre a prática profissional, 

nomeadamente na definição dos conceitos a utilizar nos Instrumentos de Gestão 

Territorial (DR 9/2009), bem como no código da construção e na iniciativa do governo 

“Reabilitar como Regra”, entre outras. 
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2.2. Elaborar manuais de boas práticas e guias que permitam a valorização das práticas 

profissionais de todos os agentes destes sectores. 

 A OA vai participar nos textos dos Cadernos de Arquitectura, Paisagem e Ordenamento 

do Território, que serão editados por um dos parceiros da PNAP e publicados com um 

jornal de grande tiragem. 

2.3. Propor a definição de critérios de qualidade, eficiência e eficácia que contribuam para 

melhorar os processos de contratação pública em matérias de arquitetura e paisagem. 

 No âmbito de um protocolo com o Instituto Português da Qualidade, está a ser 

retomada a Comissão Técnica nº 188, com a elaboração da Norma sobre a prestação 

de serviços do arquitecto e do arquitecto paisagista no âmbito do planeamento, como 

indicado também no Plano de Actividades. 

 

3. Medidas de informação, sensibilização e educação 

3.2. Realizar eventos, publicações e exposições destinadas a divulgar a PNAP e a sensibilizar a 

opinião pública para esta temática. 

 A OA promoveu a realização de um seminário sobre o processo de alteração do 

PNPOT, que decorreu em outubro em Coimbra, sob o tema “A Arquitectura e o 

Ordenamento do Território fora dos Perímetros Urbanos”, tendo contado com a 

participação da Sra. Directora Geral do Território e da Sra. Secretária de Estado do 

Ordenamento do Território. A implementação da PNAP deverá ser considerada como 

uma das medidas de concretização do PNPOT. 

 Vai realizar-se no dia 16 de março no Porto a conferência inaugural sobre a 

implementação da PNAP, que será distribuída em papel a todos os assistentes, com a 

participação da Comissão de Acompanhamento e de outros parceiros. 

3.6. Desenvolver ações de formação nos âmbitos da arquitetura e da paisagem, 

designadamente nas áreas da arquitetura e urbanismo sustentável, da conservação, 

reabilitação e regeneração arquitetónica e urbanas, da proteção, gestão e ordenamento das 

paisagens. 

 Encontra-se em preparação a realização de um curso de verão, associado às 

comemorações do Ano Europeu do Património e por isso igualmente relacionado com 

a medida 3.4. - Promover o recurso a conhecimentos, processos e técnicas tradicionais 

associados à construção e manutenção de edifícios, com vista a assegurar a sua 

salvaguarda e transmissão às gerações futuras. 

3.7. Promover prémios e concursos, nomeadamente de arquitetura e arquitetura paisagista, 

assegurando a manutenção e disseminação dos prémios já existentes. 

 A Ordem participa na organização dos Prémios Secil de Arquitectura e Secil 

Universidades, que são retomados em 2018 após alguns anos de paragem, e vai 

relançar o Prémio Nacional de Arquitectura, enquanto distinção de prestígio de um 

arquitecto português, em iniciativa de grande visibilidade e reconhecimento, como nas 

duas edições até ao momento. 

Rui Florentino, Vogal do CDN, 8 de Janeiro de 2018. 


