
Colégios de Especialidade de Arquitectura 

Foi importante trazer até à Assembleia de Delegados a análise sobre o funcionamento 
dos Colégios de Especialidade actualmente existentes na Ordem dos Arquitectos. 

Foi igualmente importante a recomendação aprovada neste órgão para o CDN 
estabelecer uma melhor interacção com os Colégios, daí retirar os melhores 
benefícios para o exercício qualificado de Aquitectura, em âmbitos disciplinares de 
grande exigência técnica, artística e profissional. 

A questão da Arquitectura Generalista, como actividade comum a todos os 
Arquitectos, verso Arquitectura Especializada, com integração num Colégio de 
Especialidade, deve merecer uma mais profunda reflexão, debate e diálogo aberto, 
não só entre os arquitectos associados à OA mas, igualmente, envolver as escolas e 
também os poderes públicos e os sectores do mercado. 

Esta reflexão iniciou-se timidamente no último Congresso, aquando da eventual 
adesão dos Arquitectos Paisagistas à OA. O sentimento geral não foi conclusivo entre 
os que advogam a necessidade de uma maior especialização, reconhecida ou 
certificada pela OA, como uma adequada resposta à complexidade e especificidade 
da encomenda e, por outro lado, os que pensam que a actual formação generalista 
dos arquitectos constitui já uma suficiente capacitação para tratar e projectar 
qualquer encomenda. 

Os argumentos foram e são esgrimidos com razoável aceitação para cada parte. 

Podemos admitir que capacitação generalista dos arquitectos pode e deve continuar, 
considerando a maioria da encomenda pública e privada. 

Contudo, nada impede que arquitectos aprofundem o exercício disciplinar e 
profissional da rquitectura em âmbitos mais específicos, complexos e exigentes, que 
impõem  aprofundados conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos, 
nomeadamente na obtenção de qualificações académicas em formações de 3º ciclo, 
pós-graduações e doutoramentos. Esta circunstância deveria merecer um 
reconhecimento profissional distintivo e automático na OA, assim como, a distinção 
honorífica pela obtenção de prémios nacionais e internacionais de arquitectura. 

Este reconhecimento entre pares só valoriza e credibiliza a própria OA. 

Há meses, ouvia-se a dificuldade de a OA corresponder às contínuas solicitações de 
pareceres nos âmbitos normativos, regulamentares e legislativos por falta de 
disponibilidade de arquitectos com especial conhecimento e intervenção nesses 
âmbitos. 

Seria pertinente que essas solicitações, entre outras exigências de um aprofundado 
saber técnico,  científico ou artístico, ou experiência profissional comprovada em 
determinados âmbitos disciplinares, constituísse a oportunidade da OA credibilizar as 
suas posições públicas e, ao mesmo tempo, valorizar social e até politicamente os 
seus membros, detentores de reconhecida competência, autoridade cientifica, 
técnica  ou artística.  

Entrar num Colégio de Especialidade deve constituir um procedimento de grande 
exigência, assim como o deve ser o reconhecimento estatutário entre pares. Esta 
qualificação é e deve ser distintiva numa classe profissional, mas nunca denotar um 
enobrecimento corporativo. 

Os arquitectos são, pela sua natureza criadora e inventiva, disruptivos. Mas a 
sociedade, o mercado, pela emergência de velocidade de decisão, pelo usufruto 
competitivo imediato, pelas economias de escala, tolera com dificuldade a 
contemplação, a hesitação, o tempo de reflexão e estudo longos. Quer respostas 
precisas, competentes e imediatas, quase em tempo real com as necessidades 
concretas do momento. 



Responder depressa e bem… Depende de talento, da inspiração, mas muito da 
capacitação. 

É neste momento que a cultura generalista dos arquitectos se torna insuficiente, 
precisando de equipas multidisciplinares, de conhecimentos objectivos em domínios 
que extravasavam a arquitectura mas que a condicionam cada vez mais nos domínios 
da normativa regulamentar, no domínio das técnicas e conhecimento de materiais e 
equipamentos, nos conceitos e contributos das ciências sociais, da história à 
arqueologia, sociologia, ecologia, geografia, etc.. 

Vemos assim que paulatinamente os novos interventores se vão impondo como 
imprescindíveis na projectação da arquitectura, do urbanismo e do desenho urbano. 

Curiosamente vão não só captando o domínio conceptual do projecto como ainda se 
apropriam do próprio título com especificidade disciplinar. O exemplo são os 
engenheiros silvicultores que passaram à designação social relevante de Arquitectos  
Paisagistas, com um corpo teórico-prático específico. 

O mesmo podemos dizer da engenharia de planeamento urbano, engenharia de 
comunicações e transportes, engenharia do ambiente, direito do urbanismo, 
sociologia urbana, etc. 

Ou seja, os arquitectos com a sua especialização alargada e imprecisa, ao precisar de 
outras valências que não domina, perde não só mercado, assim como vê a sua 
capacidade de intervenção reduzida ao desenho, à forma e cada vez menos à 
substância. 

O mesmo está já a acontecer com a nova metodogia BIM, um domínio crescente da 
engenharia das especialidades que condicionam a arquitectura pelos engenheiros ao 
papel do desenhador e menos de programador de espaços e quase nunca de 
coordenador do projecto. 

Esta reflexão impõe-se dentro da OA e com um debate alargado do futuro da 
profissão. 

Da História da Arquitectura, retiramos o esgotamento nos floreados dos Beaux Arts 
quando o mundo pulava com avanços técnicos no domínio dos materiais e da 
construção, do ferro e do betão, dominados pelos engenheiros.  

Precisamos de revisitar o pensamento de Loos, da Bauhaus de Gropius e Mies, voltar 
à audácia teórica do Movimento Moderno que interpretou os novos materiais e as 
novas tecnologias construtivas com um Esprit Nouveau. Para além da banalidade que 
a Modernidade acabou por conferir no mundo, o risco é agora a Arquitectura ser um 
domínio generalizado, onde todos possam sentir-se arquitectos e os arquitectos com 
formação própria se tornem menos necessários, e pior, irrelevantes na afirmação 
social, na representação na academia e na reduzida influência nas decisões do 
mercado e na governança política. 

Repensar a prática da Arquitectura, ou como um acto artístico isolado, ou como um 
trabalho de coordenação multidisciplinar que a credibilize, impõe um debate 
alargado e objectivo, a começar por esta Assembleia de Delegados, se assim for 
entendido. 
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