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02 ARQUITECTOS

ESCLARECIMENTO 
A correcção das intenções manifestadas no esclarecimen-
to aos membros publicado no site nacional da Ordem pela
Presidente, em 11 de Maio último, foi confirmada pelo
Conselho Nacional de Disciplina, reunido a 14 de Maio, para
apreciar eventual situação de incompatibilidade quando
Helena Roseta assumiu o propósito de candidatar-se à
Câmara Municipal de Lisboa, na sequência da apresenta-
ção de queixa por parte de um arquitecto. 
O Conselho Nacional de Disciplina, atendendo a que o exer-
cício da arquitectura não é incompatível com a intenção de
apresentação de candidatura a um órgão autárquico, deli-
berou arquivar a queixa por a ter considerado manifesta-
mente infundada. 
Para informação de todos os membros, transcreve-se o
esclarecimento: 
“Tendo sido suscitada por um colega a questão disciplinar
da incompatibilidade estatutária entre uma eventual can-
didatura minha à Câmara Municipal de Lisboa e as funções
que desempenho na Ordem, esclareço que: 
1. O artigo 46.º do Estatuto da Ordem determina a incompa-
tibilidade entre o exercício da arquitectura e o exercício do
cargo de presidente ou vereador de Câmara Municipal. 
2. Esta incompatibilidade não existe com uma mera candi-
datura. 
3. Durante a campanha eleitoral, ao abrigo da lei eleitoral,
irei pedir a suspensão das minhas funções. 
4. No caso de vir a ser eleita, não tomarei posse sem primei-
ro renunciar ao cargo de Presidente da Ordem dos
Arquitectos, que actualmente detenho. 
LISBOA, 11 DE MAIO 2007

HELENA ROSETA 

SIMPLICIDADE COM EQUIDADE
PRIMEIRO MINISTRO ANUNCIOU NO PARLAMEN-
TO MEDIDAS “SIMPLEX” PARA O REGIME DOS INS-
TRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO,
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO

A Ordem dos Arquitectos congratulou-se com as
medidas apresentadas para simplificação de pro-
cedimentos, no sentido de reforçar a responsabili-
dade de municípios e técnicos, de simplificar pro-
cedimentos e de agravar sanções em caso de
incumprimento. Há muito tempo que vem defen-
dendo a desburocratização de procedimentos e
práticas que derivam de uma visão policial e des-
confiada do planeamento. 
O risco é que a simplificação anunciada faça
aumentar ainda mais as desigualdades decorren-
tes de decisões administrativas sobre o território. 
O comunicado emitido pela Ordem, no mesmo dia
em que foram anunciadas as medidas, a 27 de Abril
p.p., conclui: “(...) Sempre que o Estado ou as câma-
ras autorizam construção, estão a produzir uma
espécie de “nova moeda”, que se traduz no enri-
quecimento de alguns e no empobrecimento de
outros. Não basta por isso simplificar procedimen-
tos. É tempo de o Estado desempenhar o seu papel
regulador, através da política de solos, do ordena-
mento do território, da política fiscal, das finanças
locais e da política penal, corrigindo de forma efi-
caz as desigualdades geradas por decisões admi-
nistrativas que afectam o uso do território.

Versão integral do Comunicado em www.arquitectos.pt/A
Ordem/A nossa posição/Comunicados

«Viseu – contraste de urbanização. Na aceleração do
processo de urbanização, o largo da igreja, os campos, os
quintais, os espaços entre edifícios, as ruas, os caminhos,
dificilmente se combinam para organizar um todo
coerente.»
in Domingues, Álvaro (coord.) Cidade e Democracia.
Lisboa: Argumentum Edições, Junho 2006, página 350.

POR QUE DEMORAM OS PLANOS 
Pretende o Governo simplificar procedimentos no
planeamento, visando sobretudo encurtar os pra-
zos de elaboração dos instrumentos de gestão
territorial. A desburocratização é uma medida
aplaudida, mas há que ponderar que fases podem
ser menos morosas e sobretudo acautelar as suas
consequências no território. 
São frequentes os discursos sobre o tempo que
demora a elaboração dos planos. Quatro anos é o
tempo médio de elaboração de um Plano de
Pormenor (PP). Mesmo adoptando uma modalida-
de simplificada o prazo é exagerado, sobretudo
quando comparado ao tempo de licenciamento de
uma operação de loteamento numa câmara muni-
cipal.
Muitos factores contribuem para estas demoras. 
Desde logo, os procedimentos previstos na legisla-
ção vigente: o acompanhamento pela administra-
ção central, as consultas a diversas entidades, as
reuniões de comissões muito diversificadas, a par-
ticipação pública, as etapas de aprovação e publici-
tação pelas câmaras e o tempo próprio de elabora-
ção não permitem encurtar os prazos.
Verifica-se também que os tempos de mandatos
autárquicos não têm correspondência com os do
planeamento. As decisões políticas geralmente
sobrepõem-se às decisões técnicas, o que acarre-
ta demoras e adiamentos no desenvolvimentos de
estudos.
A falta de dados sobre o território (as servidões e
restrições de utilidade pública em vigor, o cadastro
ou a relação de compromissos municipais) é outro
dos factores que implica atrasos na elaboração.
As recentes alterações de diplomas legais que
influem no planeamento também têm originado
grandes demoras.
E neste cenário constatamos que, num país com
cerca de trezentos concelhos, a DGOTDU tem
registado pouco mais de vinte PP por ano. Apesar
disso e de os resultados não serem visíveis no
território, cada vez se ouve falar de mais planos em
elaboração, particularmente de PP. 
Normalmente associados a alterações ao Plano
Director Municipal (PDM) proliferam estes instru-
mentos cuja elaboração tanto é de iniciativa muni-
cipal como particular. Acontece que grande parte
dos planos não prevê apenas alterações de parâ-
metros estabelecidos, mas implica com as classes
de espaço definidas. Por muitas falhas que se
encontrem nos PDM de 1.ª geração a definição dos
perímetros urbanos teve a sua lógica. 
Quando se pretende instalar um estabelecimento
industrial ou um conjunto habitacional em área
classificada como agrícola ou florestal, há não só
que fundamentar muito bem essa pretensão, mas
também acautelar as condicionantes do território. 
Ora a fundamentação é, na maioria dos casos, difí-
cil porquanto estão longe de estar esgotadas as
capacidades edificatórias previstas em PDM.
Podem sempre invocar-se questões económicas
ou oportunidades de criação de empregos, mas a
proliferação e dispersão de conjuntos edificados
trarão outros custos. 
Por outro lado, as condicionantes naturais do terri-
tório são muitas vezes ignoradas. Planear sobre
áreas inundáveis, não acautelar linhas de água,
não atender às inclinações do terreno ou às carac-
terísticas dos solos são situações frequentes. E a
salvaguarda destas situações é imputada à admi-
nistração pública. 
A quantidade de intervenientes no desenvolvi-
mento de um PP gera também uma desresponsa-
bilização geral. Desde a equipa projectista, que
sente perder a autoria, aos autarcas ou promoto-
res, que se julgam lesados nos seus interesses ini-
ciais, aos próprios técnicos das diversas entidades,
que interferem parcialmente nos planos. 
No momento em que se pretendem procedimen-
tos mais expeditos e em que se passou a falar no
desenvolvimento do território, não podemos dei-
xar de reflectir sobre as responsabilidades de
todos aqueles que intervêm no ordenamento.
LEONOR CINTRA GOMES

BAUKULTUR ? CULTURA ARQUITECTÓNICA DEBATIDA EM HAMBURGO
NOS PASSADOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL, REALIZOU-SE EM HAMBURGO 
MAIS UM FÓRUM EUROPEU DE POLÍTICAS DE ARQUITECTURA. 
O PRÓXIMO REALIZA-SE EM PORTUGAL.
O Fórum Europeu de Políticas de Arquitectura (FEPA) é uma plataforma informal criada para partilhar
experiências ao nível da União Europeia (UE). Os países membros participam no FEPA através de
representantes de três pilares: do governo, das associações profissionais e de organismos de mediação
(institutos ou centros culturais). 
O figurino do FEPA de Hamburgo foi a Baukultur fur eine nachhaaltige Stadtentwicklung, em inglês
“Building Culture for Sustainable Urban Development”, em francês, “Culture architecturale pour le
développement urbain durable”. 
O termo “Baukultur” denota o modo como a sociedade lida com o ambiente construído, ou seja,
pretende abranger todos os processos de transformação do território, incluindo o planeamento, a
edificação e a renovação de áreas urbanas e rurais.
Na Alemanha, os Estados Federados e os municípios dispõem de uma grande autonomia face ao
Governo Federal ao qual está vedado intervir directamente em matérias de urbanismo e de arquitectura.
Por este motivo, a Alemanha foi o último dos grandes países europeus a criar uma política nacional de
arquitectura.
Impulsionada pelo FEPA, a Alemanha lançou a primeira pedra no ano 2000, com a sua “Initiative
Architektur und Baukultur” (Iniciativa Arquitectura e Cultura Arquitectónica). 

No seguimento deste debate, foram publicado dois relatórios, o
primeiro em 2001, intitulado “Status Report on Building Culture
in Germany - Initial Situation and Recommendations”, o
segundo em 2005, intitulado “Bulding Culture in Germany –
Information, arguments and concepts”.
Os relatórios compilaram os principais problemas e futuros
desafios da “Baukultur”, baseando-se em depoimentos de
instituições, entrevistas a especialistas de diferentes sectores,
linhas de força apontadas nos eventos ao longo dos períodos de
debate, etc.
O FEPA de Hamburgo foi a oportunidade de a Alemanha dar a
conhecer aos seus parceiros europeus os desenvolvimentos da
“Baukultur”, realçando a sua importância na definição de
espaços urbanos sustentáveis, e de anunciar a criação da
“Federal Foundation for Building Culture” (Fundação Federal
para a Cultura da Edificação).
As conclusões do FEPA vão ser anexados à Carta Europeia de
Desenvolvimento Urbano Sustentável, mais conhecida pela
“Carta de Leipzig”, que vai ser adoptada pelos Ministros do
Desenvolvimento Urbano da UE em fim de Maio. Assim, a

Alemanha dá um passo de gigante associando a cultura arquitectónica ao desenvolvimento urbano.
Portugal assume a presidência da UE em Julho, ficando nas mãos do Governo português a incumbência
de preparar e apresentar o Programa de Acção da Carta de Leipzig. Encontram-se assim reunidas as
condições para Portugal dar sequência ao discurso da Alemanha e concretizar para a Europa e para a
cultura latina o conceito inovador da “Baukultur”. 
JOÃO FERREIRA BENTO

Para saber mais
Iniciativa “Architecture and Building culture”

www.bmvbs.de/architektur-baukultur
1st Status Report on Building Culture in Germany 

– Situation, development and recommendations, publicado em 2004
www.mimarlarodasi.org.tr/UIKDocs%5Cgermany.pdf

DELEGAÇÕES E NÚCLEOS 
AS DIRECÇÕES DAS DELEGAÇÕES E NÚCLEOS REUNIRAM COM O CONSELHO
DIRECTIVO DA SECÇÃO REGIONAL SUL A 5 DE MAIO
No dia 5 de Maio realizou-se na sede da Ordem dos Arquitectos (OA) uma reunião com elementos do
Conselho Directivo da Secão Regional Sul (SRS) e das direcções das delegações e núcleos da área de
intervenção da SRS.
A reunião, à semelhança das anteriores, teve por objectivo articular as iniciativas em curso nas
estruturas descentralizadas com a direcção da SRS e estimular a troca de experiências. Foram
abordadas questões como a formação, projectos culturais, informação, comunicação, concursos e
procedimentos, sendo de destacar:
- a apresentação de um projecto «Bibliotecas da SRS em rede», que permitirá apoiar os membros da OA
na Delegação ou Núcleo mais próximo;
- a possibilidade de realização do acto eleitoral para o triénio 2008-2010 nas sedes das Delegações e
Núcleos da SRS;
- a verificação de conhecimentos dos estagiários sobre o enquadramento legal e deontológico do
exercício da actividade profissional, nas estruturas descentralizadas;
- a organização do Encontro de delegações e núcleos previsto no Plano de Actividades;
- a situação da proposta de metodologia para a alteração do Estatuto da OA, decorrente das
deliberações do Congresso.
Esta foi a primeira reunião realizada com as direcções eleitas em Fevereiro passado, tendo estado
presentes representantes das Delegações dos Açores, de Castelo Branco, de Leiria e de Portalegre e dos
Núcleos do Baixo Alentejo, do Litoral Alentejano e do Médio Tejo.
LEONOR CINTRA GOMES, PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL DO SUL 

Grande Auditório do Bucerius Law School.
Arquitectura: Meding Plan Projekt, 
Hamburgo, 2003.
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AZUL INTENSO 
NO PAVILHÃO DE PORTUGAL
O principal pólo da Trienal Internacional de
Arquitectura vai ter um percurso expositivo 
definido pela cor azul e por um jogo de 
iluminação que diferencia as áreas consolidadas
e as áreas inacabadas do Pavilhão de Portugal. 
É um trabalho do ateliê Bak Gordon, vencedor 
de um concurso por convite para o projecto 
expositivo no edifício de Siza Vieira

O cosmonauta soviético Yuri Gagarine terá ficado
maravilhado com o azul intenso e profundo do pla-
neta Terra, observado a bordo da nave Vostok I, no
primeiro voo espacial que levou a bordo um ser
humano (em Abril de 1961). 
Já o artista francês Yves Klein criou a sua própria
maravilha, uma cor azul que inventou e patenteou,
tão penetrante quanto a «totalidade» das sensa-
ções que procurava alcançar. 
O ateliê do arquitecto Ricardo Bak Gordon – um
dos seis desafiados, por convite, a apresentar pro-
postas para o projecto expositivo do Pavilhão de
Portugal, o centro de gravidade da Trienal de
Arquitectura – foi buscar o azul de Klein, conhecido
por IKB (International Klein Blue), mas materiali-
zou-o num aglomerado de partículas de madeiras
longas e orientadas em diversos sentidos: usando
um desenvolvimento da indústria dos derivados de
madeira, as placas OSB. 

POUCA INFORMAÇÃO
«É como se tivéssemos o azul de Klein numa tela de
Jackson Pollock [pintor expressionista america-
no]», diz o arquitecto Ricardo Bak Gordon, para
resumir o que parecem ser as pinceladas em todas
as direcções que constituem a textura do aglome-
rado de madeira, agora banhadas de azul. 
É sobre esta textura e imersos nesta cor que os
visitantes do Pavilhão de Portugal podem andar
para ver as cinco exposições da Trienal ali monta-
das (Países, Portugal, Paisagem, Universidades e
Arquitectos Convidados), até 31 de Julho – vão pas-
sear sobre um pavimento contínuo, «um tapete
infinito» sobrelevado dez centímetros a partir dos
chãos do próprio Pavilhão.  
Os ateliês concorrentes ao projecto expositivo tin-
ham pouca informação de base. «Os arquitectos
trabalham com o lugar e o programa, mas a infor-
mação sobre o programa era muito escassa. A
ideia foi partir de um edifício com presença forte e
que é muito iconográfico, uma espécie de palácio
contemporâneo na forma como, por exemplo, se
anda de sala em sala», explica Ricardo Bak Gordon. 
«Tivemos de ter em conta, também, que há zonas do
Pavilhão de Portugal consolidadas nas quais avul-
tam as sancas [saliências que ligam as paredes de
uma sala ao tecto], «limites superiores e fontes de
luz». Mas também que metade do edifício está por
acabar, salas dominadas pela cor escura, que são
como uma caixa preta. Finalmente, a obra de Siza
Vieira tem uma composição material acentuada – o
ambiente cromático advém dos materiais usados». 

‘PAISAGEM’ NA RUA 
«A cor constrói o espaço. O azul de Klein é o «ele-
mento unificador» destas realidades, consolidadas
e por terminar ao mesmo tempo, delineando um
«percurso suficientemente abstracto e apetecí-
vel». 
O percurso inicia-se antes de entrar no Pavilhão,
sobre a célebre pala do edifício, onde estão três
construções tridimensionais revestidas a azul –
definem «a entrada nas exposições e também
zonas de estadia e de encontro» – cujo limite verti-
cal é o céu formado pela pala. Os visitantes voltam
à rua a meio da visita, para ver a exposição
Paisagem, uma reflexão sobre o que fazer com os
500 hectares de terrenos do aeroporto da Portela,
quando este for desactivado. 

Outro aspecto essencial do projecto expositivo é a
iluminação, mantida tal como já está nas salas que
estão acabadas, através das referidas sancas. Nas
áreas do Pavilhão por terminar, Ricardo Bak
Gordon diz que a sua equipa optou pela «constru-
ção de enormes lanternas suspensas a quatro
metros de altura num pé direito que tem 12
metros, as maiores das quais são rectângulos de
luz de 15 por 10 metros revestidos com tela de
andaime» – os materiais são sugestivos até do
ponto de vista da sua durabilidade e do preço baixo
que o seu uso implica. 

LUZES DA RIBALTA
Estas enormes lanternas são uma interpretação,
para as zonas inacabadas, das sancas idealizadas
por Álvaro Siza Vieira nas salas consolidadas. No
caso da Exposição Países – um conjunto de repre-
sentações estrangeiras que traz à Trienal uma
mostra da sua arquitectura – aqueles enormes
candeeiros suspensos projectam limites de luz que
correspondem ao espaço ocupado por cada país,
como se despejassem sobre eles uma auréola que
os define espacialmente. 
No caso da exposição EUROPA – arquitectura por-
tuguesa em emissão, que propõe dar a conhecer
obras de arquitectura portuguesa em dois
momentos distintos da História recente, entre
1956 e 1985 (‘Eurovisão’); e entre 1985 até 2006
(‘Euronews’) – a iluminação do projecto expositivo
ganha novos contornos. 
Numa sala que procura representar a produção
arquitectónica contemporânea, ‘Euronews’ inclui
15 projectos de arquitectura, cada um com a res-
pectiva maqueta e com um módulo contentor dis-
pondo de informação escrita e digitalizada do pro-
jecto, para além de imagens contínuas do Canal
«Euronews» debitadas em directo. 
‘Eurovisão’ serve-se de conjuntos de televisores,
com gravações dos vencedores portugueses dos
festivais da canção ao longo dos tempos, rodeados
por paredes revestidas de uma ambiente gráfico
com elementos das décadas de 50 a 80 do século
XX. Assim, televisores e projecções digitais «consti-
tuem um complemento à iluminação original»,
segundo Ricardo Bak Gordon. 
O percurso azul definido por entre as várias exposi-
ções é pontuado por alguns espaços de pausa,
reconhecíveis pela cor cinzenta, locais onde os visi-
tantes podem recuperar o fôlego. O trabalho do ate-
liê Bak Gordon detém-se à entrada do espaço «loun-
ge» (ponto de encontro dos visitantes da Trienal) e
da loja/livraria, que completam o circuito dos visi-
tantes no Pavilhão de Portugal e cujo aspecto inte-
rior é da responsabilidade de concessionários. 
ANTÓNIO HENRIQUES

Ficha técnica do projecto expositivo
Autoria: Bak Gordon arquitectos 
Colaboração: Luís Pedro Pinto, Sónia Silva, Walter
Perdigão
Design gráfico: Pedro Falcão
Consultoria de estruturas: Eng. Miguel Vilar
Consultoria de electricidade: Eng. António
Trindade

DIFERENÇA
DIALOGANTE
João Ramos Marques, comissário do ciclo
Arquitectura e Música, diz que as relações entre
arquitectura e as outras artes «são, sobretudo,
relações de diferença dialogante». O ciclo decorre
até 29 de Junho em vários locais de Lisboa 

Uma sensibilidade especial na composição do
espaço, a capacidade de gerar ambiências específi-
cas ou a ambição de relacionar as novas tecnolo-
gias com a experimentação são alguns dos pontos
comuns entre arquitectura e música. Mas, de acor-
do com o comissário João Ramos Marques, essas
relações «são, sobretudo, de diferença dialogan-
te». 
O ciclo Arquitectura e Música vai «trabalhar» as
relações de semelhança e de diferença porventura
mais profundamente do que é costume, porque
«os ensaios sobre este tema são escassos e pouco
conhecidos». Conferências e debates, por um lado,
performances e concertos por outro, são uma
receita «para reflectir sobre as relações possíveis
entre estas duas artes fundamentais da cultura
urbana contemporânea». 

MÁRIO LAGINHA COM OBRA INÉDITA
João Ramos Marques diz que «os trabalhos acadé-
micos sobre as relações entre arquitectura e músi-
ca têm privilegiado os aspectos formais e, nesse
sentido, têm tido uma abordagem tímida. Falta a
reflexão sobre as questões da exploração do espa-
ço, sobre o uso das novas tecnologias ou sobre o
trabalho multidisciplinar na música e na arquitec-
tura». Além disso, refere, «os trabalhos académi-
cos não têm sido divulgados junto do grande públi-
co. Pretendemos divulgar amplamente as nossas
reflexões». 
O programa iniciou-se a 2 de Junho, no pátio do
Pavilhão de Portugal, com um concerto de
Bernardo Sassetti, um espectáculo de improviso
entre as 15h e as 23h. Um ponto alto acontece no
dia 26 de Junho (Grande Auditório da Culturgest,
21h30), em que Mário Laginha (acompanhado de

Bernardo Moreira e Alexandre Frazão) apresenta
ao público uma obra inédita encomendada pela
Trienal. O desafio lançado ao compositor e músico
foi o de elaborar «um obra a partir da apropriação
e interpretação de diversos lugares e espaços for-
temente marcados pela qualidade arquitectónica». 
Pelo meio (6,14 e 20 de Junho) estão programadas
três conferências/debates. Iniciam-se às 18h, com
comunicações «curtas e incisivas», apoiadas por
projecções multimédia – de imagens de obras
arquitectónicas, desenhos ou esquemas gráficos,
instalações, intervenções ou ainda audição de
peças ou de excertos musicais; e prosseguem às
20h com concertos/performances realizadas pelos
músicos que participaram nas conferências. 

MÚSICOS ARQUITECTOS 
Há ainda lugar para outros momentos de música,
de carácter mais pontual, como é o caso da referi-
da actuação de Bernardo Sassetti a 2 de Junho ou
um concerto dos Wordsong (8 de Junho, na Central
Tejo). Um e outro são exemplos de «casos de
ensaio e reflexão sobre o tema geral da relação
entre música e arquitectura». Depois de tratarem a
poesia de Al Berto, os Wordsong – projecto multi-
média que junta Pedro d'Orey (Mler If Dada),
Alexandre Cortez (Rádio Macau), Nuno Grácio,
Filipe Valentim (Rádio Macau) e artistas convida-
dos – mergulharam no universo de Fernando
Pessoa para o manipular «em experiências sono-
ras de formato melódico-electrónico». 
O ciclo termina a 29 de Junho, no Music Box Lisboa
(antigo Texas Bar, Cais do Sodré), com a festa de
encerramento preenchida pela actuação de músi-
cos-arquitectos e DJs arquitectos. Todo o ciclo é
gravado para a produção futura de um documen-
tário, para televisão e/ou edição em DVD. 
ANTÓNIO HENRIQUES
Programa completo em www.trienaldelisboa.com 
e www.oasrs.org

A PORTELA EM 2050
Nas suas margens, o aeroporto de Lisboa tem
seres humanos a viver, animais a passear e hortas
cultivadas. Como será este território daqui a 50
anos?
Em 2050, podemos antecipar sem grande risco que
os 500 hectares do actual aeroporto da Portela vão
ser outra coisa. Mas o quê? A exposição Paisagem,
incluída na Trienal de Arquitectura, parte do ali-
ciante de imaginar «o potencial de transformação»
de um enorme ‘vazio’ «numa localização estratégi-
ca e central» dentro da área metropolitana de
Lisboa – como refere a arquitecta paisagista
Catarina Raposo. 

03 ARQUITECTOS

JUNHO 2007

PARCEIROS ESTRATÉGICOS Instituto de Turismo de Portugal, Parque Expo, Administração do Porto de Lisboa, Galp Energia, Câmara Municipal de Lisboa, Fundação EDP, Câmara Municipal de Cascais, Instituto das Artes APOIOS Millennium bcp, Administração do Porto Douro e
Leixões, Fundação Luso-Americana, Fundação Calouste Gulbenkian, Ministério da Cultura PARCEIROS MEDIA Sic Notícias, TSF, Expresso, EuroNews, FG+SG Fotografia de Arquitectura APOIO EXPOSIÇÃO PORTUGAL RTP2 PARCEIRO MEDIA ONLINE sapo.pt  APOIO AUDIOVISUAL etic –
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Esta exposição reflecte uma discussão «latente» –
a localização do aeroporto – e, para os menos lei-
gos, a ideia de que a paisagem integra uma «condi-
ção de transformação, um meio diversificado que
aglutina tudo e, portanto, é um suporte da reflexão
do que se quer fazer». Catarina Raposo, comissária
da exposição (juntamente com a arquitecta
Claudia Taborda), descreve o aeroporto como «um
espaço de passagem e um território em transi-
ção». 

AEROPORTO EM 2050
Mas não só. Sujeito a apropriações nas zonas
envolventes que não podem ser usadas para cons-
truções, é um local onde se podem encontrar pes-
soas acampadas, burros e galinhas a passear e
hortas cultivadas. Foi este cenário que as equipas
convidadas a apresentar propostas para imaginar
o espaço da Portela em 2050 viram numa visita de
reconhecimento. «Uma marginalidade que tam-
bém pode oferecer inspiração para projectos futu-
ros», sublinha Catarina Raposo. 
Sem programa previamente definido, as comissá-
rias pediram a sete equipas portuguesas e estran-
geiras que apresentassem propostas para a
Portela 2050. Os arquitectos Gonçalo Byrne e
Manuel Fernandes de Sá são os únicos que imagi-
nam o aeroporto da Portela… na Portela, daqui a
meio século. A proposta inclui, contudo, o redesen-
ho das ligações da Portela à restante cidade e a
reconfiguração de espaços para a instalação de
empresas de alta tecnologia, de investigação, de
design e com funções logísticas. 
O arquitecto paisagista James Corner (ateliê Field
Operations, de Nova Iorque), «discute uma nova
forma de urbanismo em função da paisagem»,
explica Catarina Raposo. Os terrenos do aeroporto
são convertidos numa infra-estrutura paisagística
produtiva – produtora de energias renováveis, de
agricultura ou de renovação do ar e da água, ao
mesmo tempo que espaços públicos para despor-
tos e actividades recreativas são criados e se des-
enha uma ligação entre os rios Tejo e Trancão. A
nova infra-estrutura cívico-ecológica talvez resol-
va, com aquelas áreas produtivas, o problema do
seu custo de manutenção e serve de filtro renova-
dor do ar da cidade. 

O TEMPO DECIDE
Nuno Portas, com a NPK – Arquitectos Paisagistas
Associados, envolve a sua proposta reafirmando a
importância do factor tempo – o imponderável da
passagem dos anos como motor de mudanças e de
dinâmicas – e, portanto, optando por uma «inter-
venção mínima». Essas dinâmicas, explica, «recon-
hecem a intensidade das paisagens como forma
de intervenção no território e, logo, como matéria
do projecto». 
O ateliê português PROAP (grupo de arquitectura,
de arquitectura paisagista, design e artes plásti-
cas) também segue, de certo modo, uma ideia de
intervenção mínima. Argumenta que o vazio deixa-
do pelo aeroporto devia continuar quase vazio,
«um momento de respiro», mantendo, no entanto,
uma função de porta aeroportuária (onde se faria
o embarque, «chek-in avançado», bagagem e
comércios), que estaria ligada ao novo aeroporto
através de um interface de transportes. Seria uma
porta da própria cidade de Lisboa para quem vies-
se do lado norte. 
João Gomes da Silva e João Luís Carrilho da Graça
falam de um «vazio intenso» para onde foram des-

locadas as funções centrais de governo, judiciais,
terciárias e residenciais que permitem aos centros
históricos finalmente respirar. Por falar em respi-
rar, a proposta inclui a continuação de corredores
ecológicos já delineados. Para esta equipa, a
implantação do actual aeroporto configura um
limite natural da cidade que nunca pôde ser vivido
devido às suas funções – com a desactivação da
Portela, a cidade iria desenvolver-se ali de forma
sustentável. 

JOGO PARA PARTICIPAR 
NA DISCUSSÃO
Chora, um ateliê de pesquisa em arquitectura e
urbanismo fundado em 1994 com sede em
Londres, defende que o vazio da Portela pode ser-
vir como instrumento ecológico de compensação
para o desenvolvimento sustentável da cidade – as
cidades têm um papel a desempenhar nas altera-
ções climáticas, defende esta equipa. 
O ateliê português Embaixada (associação de sete
arquitectos) promete ficar na recordação dos visi-
tantes da Trienal. Quer discutir a Portela «instau-
rando um processo participativo menos interme-
diado por técnicos e políticos». Como? As pessoas
vão ser chamadas a jogar um jogo interactivo com
dois níveis. No primeiro, podem testar modelos
urbanos naquele espaço de intervenção; no segun-
do, vão poder modelar em tempo real uma nova
tipologia urbana. 
Acresce que tudo isto se faz sem recurso a tecla-
dos ou outros dispositivos, mas apenas com os
movimentos das pessoas explorando uma tecnolo-
gia de realidade aumentada – um ambiente do
filme «Relatório Minoritário» aplicado à participa-
ção cívica. Os Embaixada defendem que esta parti-
cipação não é só retórica: «O mais pequeno dos
intervenientes pode produzir os maiores resulta-
dos». 
A exposição Paisagem integra, para além do cená-
rio Portela 2050, uma visão daquela área na actua-
lidade (projecto fotográfico de Paulo Catrica) e um
conjunto de depoimentos de figuras conhecidas
sobre o conceito de ‘vazio’.
ANTÓNIO HENRIQUES

LUGAR À DANÇA 
NA TRIENAL
A décima edição do Festival Lugar à Dança, que
integra manifestações de dança com arquitectura
e paisagem urbana, tem, em 2007, uma associação
à Trienal de Arquitectura. 
A Associação Vo’arte, responsável pela organiza-
ção do Festival Lugar à Dança desde há uma déca-
da, é parceira da Trienal na realização de um con-
junto de eventos, já antes previstos para aquele
festival, mas que vão mudar de local para se articu-
lar com a programação da Trienal de Lisboa, que se
iniciou a 31 de Julho. 
O grupo Útero apresentou uma performance/ins-
talação no Pavilhão de Portugal, no dia de inaugu-
ração. O projecto Sarva, inspirado nos sons do
compositor Vasco Martins, apresenta uma perfor-
mance/dança no Museu da Electricidade. Ao longo
deste mês, Le Muscle dá a conhecer uma instala-
ção entre a pala do Pavilhão de Portugal e a zona
da Expo virada para o Casino; um filme que resulta
de uma residência artística pode ser visto na anti-
ga sala do Serviço Educativo do Pavilhão de
Portugal (realizado pelo ateliê de fotografia Centre
d’Horizon). A companhia A Roque apresenta a
exposição de fotografia Da Pele à Pedra e um filme
sobre as minas da Panasqueira, da autoria de
Pedro Sena Nunes (também na antiga sala do
Serviço Educativo do Pavilhão de Portugal). 
O Festival Lugar à Dança pertence a várias redes e
circuitos internacionais, um dos quais (rede cqd),
tem como um dos objectivos a revalorização do
património arquitectónico e artístico das cidades. 

Terminou no passado dia 20 o debate público da pro-
posta de lei do governo sobre o novo regime de qua-
lificação profissional dos técnicos que fazem projec-
tos e que fiscalizam ou dirigem obras. A Ordem dos
Arquitectos emitiu sobre essa proposta um parecer
muito crítico e detalhado, disponível em www.arqui-
tectos.ptA Ordem considera que, na generalidade, a
proposta de lei n.º 116/X tem uma visão excessiva-
mente rígida, mais preocupada com os conflitos de
interesses entre os técnicos abrangidos do que com
a defesa do interesse geral.
Defendemos outra visão, exigente nas qualificações
e responsabilidades, mas mais colaborativa entre
todos os técnicos. Só assim haverá interdisciplinari-
dade, inovação e qualidade.
A proposta do governo não acolhe o sentido de aber-
tura à cidadania que informou o projecto de lei nº
183/X, “Arquitectura: um direito dos cidadãos, um
acto próprio dos arquitectos”, iniciativa de cidadãos
dinamizada pela Ordem e que não pode dissociar-se
desta proposta do governo. Nesse sentido, a Ordem
propõe a democratização dos procedimentos de
comunicação prévia previstos no Regime Jurídico da
Urbanização e Construção e defende um melhor
aproveitamento da capacidade técnica disponível
por parte dos arquitectos portugueses. Com efeito,
algumas formulações da proposta do governo reme-
tem os arquitectos para um tratamento de inferiori-
dade relativamente aos restantes técnicos, sem
qualquer fundamento objectivo.
Esta visão restritiva e desconfiada do papel dos
arquitectos é agravada pela confusa definição de
projecto e autor de projecto, criando-se uma distin-
ção entre “projectos de edifícios” e “projectos de
outras obras” para confinar a intervenção dos arqui-
tectos aos projectos de edifícios. É uma proposta

incompreensível e totalmente alheia ao normativo
comunitário e nacional sobre a arquitectura e o papel
dos arquitectos. Seria ridículo que os arquitectos mal
pudessem, ou deixassem mesmo de poder, desenhar
praças, ruas, áreas de lazer, frentes de mar, ambien-
tes urbanos, espaços públicos…Mas seria esse o
resultado da manutenção da actual redacção da pro-
posta de lei.
A Ordem critica ainda a desregulação total prevista
para o período transitório.
Não se percebe que se comece por desregular o que
se queria regular, nem que se retroceda a níveis de
desregulação piores que os do velho decreto 73/73.
Esta solução parece mais ditada pelo receio de
enfrentar as mudanças do que pela necessidade
urgente de realizar uma reforma do regime de quali-
ficação legal dos técnicos intervenientes nos proces-
sos de edificação e urbanização.
No seu parecer, a Ordem propõe ainda algumas alte-
rações concretas ao texto do diploma, com vista a
torná-lo mais claro, mais rigoroso, mais compatível
com as exigências actuais e mais apto a restabelecer
o equilíbrio entre todos os abrangidos, por forma a
que os direitos dos cidadãos e o interesse geral
sejam melhor defendidos.
Remetemos para o Parecer da Ordem dos
Arquitectos disponível em www.arquitectos.pt, cha-
mando a atenção para o ponto 2 – Apreciação na
generalidade da proposta de lei nº 116/X.
Lisboa, 23 de Abril de 2007
A PRESIDENTE DA ORDEM DOS ARQUITECTOS

HELENA ROSETA

ORDEM CRITICA PROPOSTA
DE LEI DO GOVERNO
NOVO REGIME DE QUALIFICAÇÃO LEGAL DOS TÉCNICOS

A
n

tó
n

io
 J

o
rg

e 
G

o
n

ça
lv

es



A proposta de lei n.º 116/X não pode ser
dissociada do projecto de lei n.º 183/X,
“Arquitectura: um direito dos cidadãos, um acto
próprio dos arquitectos”, resultante de iniciativa
legislativa de cidadãos. Nem tão pouco deve
subverter o espírito desta iniciativa, já aprovada
na generalidade pela Assembleia da República
em 18 de Maio de 2006 e que aguarda apreciação
na especialidade.

É nessa perspectiva que submetemos à Assembleia
da República a nossa apreciação sobre a proposta de
lei n.º 166/X, sem prejuízo de ulteriores consideraçõ-
es a apresentar nas Comissões Parlamentares que
acompanham as duas iniciativas legislativas.

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE DA PROPOSTA 
A Ordem dos Arquitectos congratula-se com uma ini-
ciativa que visa dar cumprimento a um compromisso
assumido por sucessivos governos no sentido de
revogar o decreto 73/73, de 28 de Fevereiro, há muito
tempo obsoleto, definindo finalmente um regime de
qualificação profissional adaptado às exigências
actuais.

Há contudo uma espécie de “defeito de origem” que
afecta toda a proposta de lei e que tem a ver com a
incompreensão da natureza multi e interdisciplinar
da actividade de projecto, que é cada vez mais rica e
complexa. A resposta aos desafios da inovação e da
qualidade neste contexto dinâmico, em que as
mudanças têm sido e vão continuar a ser profundas,
não se compadece com a visão excessivamente rígi-
da que transparece no diploma, como se as diferen-
tes actividades profissionais convocadas fossem
compartimentos estanques e, pior do que isso, como
se a actividade dos arquitectos não fosse mais do
que “tolerada” num campo por natureza pertencen-
te às engenharias.
Rejeitamos em absoluto esta visão. Os arquitectos
sabem por experiência própria que é nesse diálogo
interdisciplinar permanente e fecundo que a obra
cresce e se afirma. É tempo de abandonarmos atitu-
des meramente corporativas e defendermos para o
sector da construção uma postura colaborativa, em
que todos têm um papel a desempenhar.

A proposta do governo não só ignora o sentido de
abertura à cidadania que informou o projecto de lei
n.º 183/X, e que reforçamos agora com uma propos-
ta concreta de democratização dos procedimentos
de comunicação prévia previstos no Regime Jurídico
da Urbanização e Construção (RJUE, Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e respectivas porta-
rias regulamentares), como também desperdiça
toda a capacidade técnica disponível por parte dos
arquitectos portugueses. Propõe ao longo de todo o
diploma um tratamento de inferioridade relativa-
mente aos restantes técnicos, sem qualquer funda-
mento objectivo. Nalguns casos, os arquitectos são
pura e simplesmente excluídos de desempenhar um
acto próprio da profissão, garantido pelo Estatuto da
Ordem dos Arquitectos, como no caso da direcção de
obra. Noutros, é-lhes passado um atestado de inca-
pacidade, reservando-lhes, por exemplo, o acesso à
fiscalização de obra a um nível igual ao de técnicos
com menores qualificações. Estas restrições e impe-
dimentos contrariam, aliás, a orientação anterior do
Parlamento, bem patente na autorização legislativa
que deu azo ao Estatuto da Ordem (aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 176/98 de 3 de Julho) bem como leis
decorrentes de convenções internacionais a que
Portugal está obrigado, como o Código dos Direitos
de Autor e Direitos Conexos (Decreto-Lei n.º 63/85,
de 14 de Março).

Esta visão restritiva e desconfiada do papel dos
arquitectos é agravada pela confusa definição de

projecto e autor de projecto, distinguindo-se entre
“projectos de edifícios” e “projectos de outras obras”
(classificação que não tem qualquer correspondên-
cia no RJUE), para confinar a intervenção dos arqui-
tectos aos projectos de edifícios. É uma proposta
incompreensível e totalmente alheia ao normativo
comunitário e nacional sobre a arquitectura e o papel
do arquitecto. Seria ridículo que os arquitectos mal
pudessem, ou deixassem mesmo de poder, desenhar
praças, ruas, áreas de lazer, frentes de mar, ambien-
tes urbanos, espaços públicos…Mas seria esse o
resultado da manutenção das actuais redacções dos
artigos 10.º e 11.º da proposta de lei.

Preocupa-nos o aumento de três para cinco anos do
período transitório previsto, agravado com a desre-
gulação total permitida nesse período, alargando as
possibilidades abertas pelo decreto 73/73 de forma
incompreensível. Não se percebe que se comece por
desregular se o objectivo do diploma é regular, nem
que se retroceda a níveis de desregulação que dei-
xam o velho 73/73 a perder de vista. Esta solução
parece mais ditada pelo receio de enfrentar as
mudanças do que pela necessidade de realizar uma
reforma urgente do regime de qualificação legal dos
técnicos intervenientes nos processos de edificação
e urbanização.

A apreciação na generalidade que fizemos da ante-
rior versão desta proposta, apresentada pelo IMOPPI
e datada de 17 de Novembro (anexo 1 que faz parte
integrante deste parecer), assentava nalgumas
questões de fundo, que se mantêm na presente ini-
ciativa, e que são as seguintes:
- o facto de o diploma deixar os loteamentos e o
espaço público de fora; 
- a ambiguidade do conceito de autor de projecto;
- a ausência da certificação de projectos, que pode
afectar todo o sistema de Qualificação;
- a ausência de referência ao projecto de execução,
garantia imprescindível da qualidade do projecto;
- o facto de o dono de obra e o utilizador também
ficarem de fora.
As propostas que apresentamos na especialidade
visam dar alguma resposta a essas objecções, com
excepção da questão da certificação de projectos,
que poderá ser alvo de iniciativa legislativa própria. E
visam também restabelecer o equilíbrio entre todos
os técnicos abrangidos pela presente iniciativa, de
acordo com as respectivas qualificações.

APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE E PROPOSTAS DE
ALTERAÇÃO
Juntam-se no anexo 2 as propostas de alteração na
especialidade que propomos, acompanhadas da res-
pectiva fundamentação, e que fazem parte integran-
te deste parecer.

CONCLUSÃO
Gostaríamos de poder contribuir para tornar o novo
regime de qualificação profissional mais claro, mais
rigoroso e mais compatível com as exigências
actuais. Bem sabemos que a qualidade arquitectóni-
ca não se determina por decreto. A nossa perspecti-
va não é nem burocrática nem corporativa. 
Aquilo que pretendemos é que o país não continue a
desperdiçar os recursos humanos mais qualificados
de que dispõe, nomeadamente na área da arquitec-
tura, maioritariamente jovens que se licenciaram já
no decurso do século XXI, aptos para aplicar na práti-
ca profissional desta disciplina as mais recentes
ferramentas do saber e da inovação. E que a lei possa
constituir um novo patamar de exigência, criando
condições para que os direitos dos cidadãos e o inte-
resse geral sejam cada vez melhor defendidos.

Lisboa, 20 de Abril de 2007
A PRESIDENTE DA ORDEM DOS ARQUITECTOS

HELENA ROSETA

Considerações na generalidade à Proposta
de revisão do decreto n.º 73/37, de 28 de
Fevereiro, apresentada pelo IMOPPI 
e datada de 17 de Novembro

ANEXO 1
2. CONSIDERAÇÕES NA GENERALIDADE
2.1 Os loteamentos e o espaço público ficam de fora
As reformas legislativas sucessivas em matéria de
edificação, urbanização e ordenamento territorial
conduziram à existência de dois regimes jurídicos
distintos:
- o RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação, Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 177/2001, de
4 de Junho) que reúne num só regimes anteriormen-
te separados (obras particulares e loteamento);
- O RJIGT (Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial, Decreto-lei n.º 389/99, de 22 de
Setembro), que inclui o planeamento de pequena
escala (planos de urbanização e planos de porme-
nor).
Entre os dois regimes há uma fronteira, que inclui
por exemplo os projectos de espaços públicos, não
sujeitos a licenciamento mas de grande importância
para a qualidade urbana e ambiental.
Na qualificação dos autores de planos, cujo regime
também está em revisão no âmbito do Ministério do
Ambiente, Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Regional, sempre prevaleceu o
princípio da equipa de projecto. Esse princípio deve
igualmente ser consagrado para as operações de
loteamento e para os projectos de espaço público.
Nenhuma destas matérias está abrangida pela pro-
posta, embora a primeira seja claramente do âmbito
do RJUE.
A lacuna é tanto mais grave quanto se sabe que mui-
tos dos males de que padece o nosso território come-
çam exactamente nas operações de loteamento e no
abandono a que tem estado votado o espaço público.
2.2 O conceito de autor de projecto é ambíguo
É preciso que fique claro de que falamos quando
falamos de “projecto”. Não tendo o governo optado
pela definição, por nós proposta, de projecto de
arquitectura, nem tendo usado a expressão já exis-
tente na lei portuguesa de “projecto geral”, ficamos
sem saber do que se trata. Ou estamos perante o
resultado de uma concepção técnica que exige con-
hecimentos para fazer a caracterização estética, for-
mal, funcional e construtiva de uma edificação; ou se
trata de um qualquer conjunto de “peças escritas e
desenhadas” para explicar uma obra que não carece
de licenciamento municipal. No primeiro caso, temos
de restringir a autoria de projectos aos profissionais
habilitados com nível de formação não inferior a 4
(actuais bacharéis, futuros licenciados ou equivalen-
te). No segundo, profissionais com o nível 3 (equiva-
lente ao 12.º ano) poderão realizá-lo.
Esta fronteira entre qualificações e responsabilida-
des tem de ser traçada com rigor. Como fez o Código
do Direito de Autor e Direitos Conexos (Decreto-lei nº
63/85, de 14 de Março e respectivas alterações),
quando protegeu a autoria de obras de arquitectura,
urbanismo ou design e não a reconheceu aos “cola-
boradores técnicos” (agentes técnicos, desenhado-
res, construtores ou outros semelhantes).
2.3 A ausência da certificação de projectos pode
afectar todo o sistema de qualificação
Houve já várias tentativas de alterar os regimes de
qualificação dos autores de projecto. Na década de
90 chegou a ser publicado o decreto-lei n.º 83/94, de
14 de Março, entretanto revogado, que previa a
emissão de certificados de conformidade para os
projectos, os quais permitiriam simplificar todo o
processo de licenciamento.
A ideia não vingou. Mas é pena que o novo regime
proposto a ignore. Num tempo de desburocratização
e implementação de plataformas tecnológicas, não
se compreende que a certificação de projectos não
seja um dos mecanismos a implementar para
aumentar a qualidade e a responsabilidade, como
aliás acontece noutros Estados Membros da UE.
2.4 O projecto de execução é uma garantia indispen-
sável
Parece-nos difícil implementar o sistema de seguros
proposto sem garantir, do lado dos projectistas, a
exigência de apresentação de projectos de execução.
Ninguém pode assegurar o cumprimento cabal de
um projecto que não tenha sido desenvolvido até

essa fase. E nenhuma seguradora pode sequer cal-
cular riscos sem conhecer, em detalhe, os métodos
construtivos, os materiais utilizados e os procedi-
mentos envolvidos na execução de obra. De resto o
seguro, só por si, não é sinónimo de qualidade. sem
projecto de execução e sem certificação de projec-
tos, perguntamo-nos como pode ser construído o
sistema de seguros previsto. É como tentar fazer
uma omeleta sem ovos.
2.5 O dono de obra e o utilizador ficam de fora
Estranha-se ainda que os direitos e deveres, incluin-
do a responsabilidade, quer do dono de obra, quer do
utilizador, estejam ausentes da proposta. A equação
das responsabilidades fica assim muito incompleta.
A visão de que a presença de técnicos qualificados no
processo resolverá tudo o que há para resolver é tec-
nocrática e redutora. Quer os donos de obra, quer os
utilizadores finais, têm um papel importantíssimo a
desempenhar na garantia de qualidade e na manu-
tenção do edificado.
Também nos parecem curtas as responsabilidades
no que respeita às empresas de construção. A quali-
dade e a confiança no sector passam pela definição
muito clara, em sede legal, dos seus deveres e das
garantias a que devam estar obrigados perante os
futuros utilizadores. “

[Extracto do Parecer da Ordem dos Arquitectos, com
data de 22 de Novembro de 2006, enviado para o
IMOPPI]

ANEXO 2
APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE
A análise, artigo a artigo da proposta do Governo, e
sugestões de alteração apresentadas pela Ordem
podem ser consultadas em www.arquitectos.pt

SOBRE A MATÉRIA, A ORDEM
IRÁ SER AINDA OUVIDA PELA
COMISSÃO PARLAMENTAR E
PELOS GRUPOS
PARLAMENTARES. 
OS MEMBROS QUE QUEIRAM
PRONUNCIAR-SE, FAZER
SUGESTÕES, PODEM ENVIAR
OS SEUS CONTRIBUTOS PARA
A CAIXA DE CORREIO
ELECTRÓNICO
CDN@ORDEMDOS
ARQUITECTOS.PT

PARECER DA ORDEM SOBRE A
PROPOSTA DE LEI N.º 116/X/2
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CONCURSOS

JUNHO 2007

A DECORRER
CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE
REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
FUTURA SEDE DA JUNTA DE
FREGUESIA DE PORTIMÃO
Entidade promotora: Junta de
Freguesia de Portimão
www.oasrs.org (Menu Concursos)

CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS
DE EXECUÇÃO DO ARRANJO
PAISAGÍSTICO DO ANTIGO
CAMPO DA FEIRA E DO JARDIM
MUNICIPAL E PARQUE DE
ESTACIONAMENTO
SUBTERRÂNEO 
Promovido pela Câmara Municipal
de Valença, com a participação da
OA-SRN, na designação de Jurado.
O Anúncio foi divulgado em DR n.º
30, de 12 de Fevereiro de 2007.
O Prazo da entrega das Propostas
foi prorrogado em DR n.º 66, de 03
de Abril de 2007, até 25 de Junho.
Divisão de Urbanismo e Ambiente
Câmara Municipal de Valença
Tel. 251 809 500.
cm-valença@cm-valença.pt

RELANÇAMENTO DA FASE I 
DO CONCURSO DURANTE O IMOBITUR
PIC 6 – EMPREENDIMENTOS 
DE FUTURO 2007
A OA-SRN e a Urban Land Institute –
Portugal (ULI Portugal) relançaram
a FASE I do Concurso PIC6 – 6
Projectos Imobiliários a Concurso,
destinada aos Promotores
Imobiliários, no dia 11 de Maio de
2007, no III Salão Ibérico do
Mercado Imobiliário e Turismo
Residencial (IMOBITUR | Porto
2007), que decorreu na Exponor
entre os dias 10 e 13 de Maio.

Este Concurso, de carácter inovador,
pretende promover a aproximação
entre promotores imobiliários
privados e arquitectos, e
desenvolve-se em duas fases
distintas, sendo a primeira dirigida
aos promotores imobiliários,
convidando-os a apresentar
candidaturas de programas de
imóveis localizados na zona norte
do país, e a segunda dirigida a
arquitectos que desenvolverão
soluções arquitectónicas para os
programas presentes a concurso.
Após ter sido suspensa a FASE II do
Concurso, a 20 de Março de 2007, na
sequência da desistência do
promotor do Programa Imobiliário
1, que implicou uma
impossibilidade de escolha entre
Programas Imobiliários, decidiu a
organização do PIC6, aproveitando
a realização do IMOBITUR, reabrir a
FASE I. A apresentação de

candidaturas decorrerá agora até
ao dia 2 de Julho de 2007.
A conferência de apresentação do
Concurso e de relançamento da
FASE I contou com a presença do
Arq. João Pedro Serôdio e da Arq.
Margarida Vagos Gomes, em
representação da OA-SRN, do Dr
António Gil Machado e Dr Francisco
Rocha Antunes, em representação
da ULI-Portugal, e do Arq. Carlos
Prata e Dr. José António Teixeira,
enquanto elementos do Júri. 
A sessão contou também com a
presença de representes do Grupo
PORCELANOSA, Patrocinador
Exclusivo desta primeira edição,
“Empreendimentos de Futuro
2007”.  
O PIC6 desenvolve-se on-line,
através de site próprio, onde será
possível obter todas as informações
relacionadas com o concurso, assim
como proceder à consulta e
download do seu Regulamento e, na
FASE II, aceder a todos os elementos
referentes aos Programas
Imobiliários entretanto
seleccionados pelo Júri.
www.pic6.org

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE IDEIAS 
REVITALIZAÇÃO DA FRENTE
RIBEIRINHA DO PORTO, NA ZONA
DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA
Promovido pela Porto Vivo, SRU –
Sociedade de Reabilitação Urbana
da Baixa Portuense, SA, com o apoio
da OA-SRN.
A concepção, preparação e
organização do Concurso estiveram
a cargo de uma Comissão
Organizadora, composta pela Porto
Vivo – SRU, pela Câmara Municipal
do Porto, pela Administração dos
Portos do Douro e Leixões, SA

(APDL) e pela Agência para a
Modernização do Porto, SA, tendo a
OA-SRN prestado apoio técnico no
acompanhamento deste
procedimento.
O Concurso tem como objectivo
“encontrar e premiar uma ideia
comum, coerente e transversal,
assim como soluções
programáticas e físicas, inovadoras,
exequíveis e sustentáveis (...) que
constituam âncoras para a
revitalização da frente de rio entre
a Rua D. Pedro V e a Ponte Maria Pia,
na cidade do Porto”.
Aberto a equipas multidisciplinares,
compostas por nacionais de
qualquer Estado e coordenadas por
um arquitecto, com pelos menos
cinco anos de experiência
profissional, as propostas devem dar
entrada na sede da Porto Vivo – SRU,
até às 18 horas do dia 31 de Outubro.
Porto Vivo, SRU – Sociedade de Reabilitação

Urbana da Baixa Portuense, SA
Rua Mouzinho da Silveira 212, 4050-417 Porto
Tel: 222 072 700. Fax 222 2072 709.
sru.portovivo@cm-porto.pt
www.portovivosru.pt
OA-SRN, Pelouro da Encomenda e Emprego 
Tel. 220 274 250. Fax 220 274 259.
concursos@oasrn.org
www.oasrn.org

EM PREPARAÇÃO
CONCURSO LIMITADO POR
PRÉVIA QUALIFICAÇÃO PARA
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE
ARQUITECTURA E
ESPECIALIDADES DO EDIFÍCIO
MULTIFUNCIONAL DA FUNDAÇÃO
DE SERRALVES NA SENHORA DA
HORA – MATOSINHOS
Promovido pela Fundação de
Serralves, com o apoio da OA-SRN
na organização e designação de
Jurado.
www.serralves.pt
OA-SRN, Pelouro da Encomenda e Emprego 
Tel. 220 274 250. Fax 220 274 259.
concursos@oasrn.org
www.oasrn.org

CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO
EDIFÍCIO-SEDE DA ASSOCIAÇÃO
MÉDICA INTERNACIONAL 
Entidade promotora: Associação
Médica Internacional 
www.oasrs.org (Menu Concursos)

RESULTADOS
CONCURSO PÚBLICO DE IDEIAS
PARA A REQUALIFICAÇÃO DO
ESTALEIRO DO OURO E ZONA
ENVOLVENTE
Promovido pela APDL,
Administração dos Portos do Douro
e Leixões, e organizado pela OA-
SRN, contou com o apoio da Trienal

de Arquitectura de Lisboa e da
Câmara Municipal do Porto.
Do universo de 71 propostas a
concurso, 10 foram distinguidas
pelo Júri, tendo sido atribuídos 3
Prémios e 7 Menções Honrosas.
Em 1.º lugar ficou classificada a
proposta dos arquitectos Isabel
Maria Soares de Carvalho e Tiago
Bessa Vidal (com a participação do
músico Paulo Vaz de Carvalho), que,
conforme se pode ler no Relatório
do Júri, “aposta claramente na
introdução de um elemento com um
carácter programático forte,
indutor de inovação, criando na
articulação com o lugar novas
dinâmicas e vivências.” “A adopção
de um mega instrumento musical,
como formalização de espaço
público, que se materializa ao ritmo
da água, introduz uma nova
dimensão, quase onírica, na
apropriação deste Lugar.”

Na atribuição do 2.º Prémio, ao Arq.
Bruno Filipe Alves Leitão, o Júri
destacou o “rigor conceptual” e a
“sensibilidade na articulação do
desenho com as pré-existências.”
A proposta à qual foi atribuído o 3.º
Prémio, do concorrente Cadilhe
Fontoura Arquitectos, “introduz
uma outra dimensão espacial ao
propor um novo plano “paralelo” ao
plano de intervenção, como novo
sentido de percurso (...)”, conforme
o Relatório do Júri.
O Júri do Concurso foi presidido pelo
Eng. Manuel Bastos e constituído
pelo Eng. Santiago Miranda (pela
APDL), pela Arq. Margarida Vagos
Gomes (designada pela OA-SRN),
pelo Arq. José Carapeto (pela
CMPorto) e pelo Arq. Nuno Sampaio
(Comissariado da Exposição AMP/
Trienal).
As 10 propostas seleccionadas
serão incluídas no núcleo expositivo
da APDL, integrado na exposição
“Áreas Metropolitanas – Século XXI”,
organizada pela “Trienal de
Arquitectura de Lisboa 2007”.
1.º Prémio: Isabel Maria Soares de
Carvalho e Tiago Bessa Vidal
2.º Prémio: Bruno Filipe Alves Leitão
3.º Prémio: Cadilhe Fontoura
Arquitectos
1.ª Menção Honrosa: José Manuel
Candeias Fernandes Soares da
Fonseca
2.ª Menção Honrosa: Carlos Nuno
Lacerda, Arquitecto, Lda.
3.ª Menção Honrosa: Fernandes,
Bonito & Sá Costa – Arquitectos,
Lda.
4.ª Menção Honrosa: Pedro
Barbosa, Arquitecto
5.ª Menção Honrosa: Pedro
Baganha e João Cruz
6.ª Menção Honrosa: Q.R.
Arquitectos

7.ª Menção Honrosa: BM2A –
Arquitectura
OA-SRN, Pelouro da Encomenda e Emprego 
Tel. 220 274 250. Fax 220 274 259.
concursos@oasrn.org

CONFERÊNCIA COM PREMIADOS 
A 22 DE JUNHO
ATELIERMOB VENCE CONCURSO
DO MÉDIO TEJO
O ateliermob ganhou o concurso
internacional para a Dinamização
do Rio nas Margens do Médio Tejo,
que pretendia seleccionar
propostas para dinamizar uma
extensão de 24 quilómetros, entre
Abrantes, Constância, Vila Nova da
Barquinha e Chamusca (Arripiado),
tendo em conta o curso do Tejo
naquele trajecto e a sua valorização
cultural e turística.
O projecto do ateliermob, o melhor
classificado entre 23 propostas,
sustenta-se no desenho de um

percurso pedonal, «de traçado bem
integrado na paisagem que
acompanha o Tejo – eixo
estruturante do próprio território –
muito apoiada nos valores pré-
existentes», sustenta o júri do
concurso, presidido pelo arquitecto
Gonçalo Byrne. 
Além disso, o projecto do
ateliermob prevê elementos de
ajuda geo-referenciados, que
permitem aos visitantes fazer
pausas nos percursos a pé e, ainda
de acordo com o júri, é o que melhor
cumpre a intenção inicial de uma
«intervenção mínima» realçando os
«valores naturais e arqueológicos»
daquela zona. 
A equipa do ateliermob é
constituída pelos arquitectos
Andreia Salavessa, Tiago Mota
Saraiva, Carolina Condeço, Nuno
Ferreira e Vera João. 
A 22 de Junho é inaugurada a
exposição dos trabalhos
concorrentes e há uma conferência
com os premiados, no Centro
Náutico de Constância. 
Centro Náutico de Constância
Estrada Nacional 3, Praia do Ribatejo
Tel. 249 736 680 e 917 887 958.
info@cn-constancia.com 
www.concursotejo.eu/
Núcleo do Médio Tejo da Ordem dos Arquitectos
Rua D. João IV 47-49, Abrantes
Tel./Fax 241 372 945
n.mediotejo@oasrs.org

ANUNCIADO A 26 DE ABRIL
“EUROPEAN UNION PRIZE FOR
CONTEMPORARY
ARCHITECTURE”
MIES VAN DER ROHE AWARD
2007
Antes de deliberar, o júri, presidido
por Richard Burdett, visitou as sete
obras finalistas e rendeu-se à “(...)
clareza tectónica do edifício e à

solução inteligente da proposta de
uma série de espaços interiores
flexíveis (...) que se adequa aos
desafios colocados pela exposição
da arte contemporânea” que
encontrou no MUSAC - Museo de
arte contemporáneo de Castilla y
León, em León, dos arquitectos
Mansilla + Tuñón (Luis M. Mansilla e
Emilio Tuñón).
Na categoria “Arquitecto
Emergente” distinguiu Matija Bevk
e Vasa J. Peroviç (Bevk Peroviç
arhitekti) pelo seu projecto da
Faculdade de Matemática em
Lubljana, na Eslovénia.
www.miesbcn.com/en/press.html
www.mansilla-tunon.com/

ESTALEIRO DO OURO
Isabel Maria Soares de Carvalho e Tiago Bessa Vidal

MARGENS DO MÉDIO TEJO
Atelier Mob

MUSAC - Museo de arte contemporáneo de
Castilla y León, arquitectos Mansilla + Tuñón
Carlos S. Suárez

“ABITARE IL MEDITERRANEO”
Pantelis Nicolacopoulos

1.º CONCURSO
INTERNACIONAL 
DE ARQUITECTURA
ABITARE IL
MEDITERRANEO
No mês de Abril, o arquitecto grego
Pantelis Nicolacopoulos recebeu 
o primeiro prémio deste Concurso,
promovido pelo Conselho Regional
da Sicília da Ordem dos Arquitectos,
Planeadores, Paisagistas 
e Conservadores de Itália, em
parceria com a União dos
Arquitectos do Mediterrâneo
(UMAR). 
O concurso, amplamente
participado, pretendeu identificar
as relações entre arquitectura 
e sociedade demonstrando a
capacidade e a participação dos
arquitectos na transformação 
da sociedade mediterrânica. 
O projecto vencedor destacou-se
pela sua envolvente mítica e pelo
cuidado da intervenção,
identificando características,
dicotomias e temas transversais à
arquitectura mas que se encontram
particularmente presentes e
constantes na arquitectura
mediterrânica. Os temas da
continuidade e integração
tectónica e construtiva; da busca da
identidade histórica e local, da
preocupação com a luz e sombra; 
da transição e relação entre o
espaço interior e exterior, coberto 
e descoberto; do volume e
plasticidade, da massa e textura,
encontram-se profundamente
presentes na cultura arquitectónica
do Mar Mediterrâneo.  
Trata-se de uma pequena
residência, na ilha de Tinos que
pertence às Cíclades, no Mar Egeu,
serenamente pousada numa
plataforma natural a meia encosta
que se integra na paisagem, onde
encontra a sua inspiração: a vista
para as ilhas Delos, Myconos e Syros
e ainda a proximidade com um
pequeno templo grego.
Quando recebeu esta nomeação,
Pantelis Nicolacopoulos referiu a
forte ligação do projecto à linha de
horizonte. Mencionou, também, a
vontade de conceber um espaço
contínuo onde se joga com áreas
cobertas e descobertas e com
vasados nas fachadas,
proporcionando zonas de luz 
e sombra, que se associam aos
albergues típicos locais e que
proporcionam vários graus de
protecção ambiental e de
sombreamento. Com uma
concepção arquitectónica
contemporânea que privilegia a
qualidade do espaço interior,
utilizam-se sistemas construtivos
tradicionais de alvenarias maciças 
e autoportantes de pedra local. São
introduzidos novos materiais na
cobertura e é procurada uma nova
plasticidade nos grandes vãos
envidraçados, que se apropriam da
envolvente, sempre com uma
preocupação e apreço pelo
pormenor, também construtivo. 
Os paralelismos entre este projecto
e alguns em território nacional são
evidentes e intensificam a ideia de
uma cultura arquitectónica comum
no espaço mediterrâneo.
Relembram, também, alguns dos
temas essenciais que perduram
nesta cultura e que proporcionam
trocas de saberes e de
experiências, para as quais a UMAR
é evidentemente uma plataforma
que a Ordem deve potenciar.
PEDRO GUILHERME
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A SUL
Sílvia Leiria Viegas, arquitecta
Tel. 213 241 140/77
secretaria2@oasrs.org
PROGRAMAS, FICHAS DE INSCRIÇÃO
E PREÇÁRIO EM WWW.OASRS.ORG 
(MENU FORMAÇÃO/CONTÍNUA)

4 JUNHO
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE
OBRA (PROJECT MANAGEMENT) 
– FORMAÇÃO INICIAL
Repete acção de formação
coordenada pela arquitecta Helena
Tiago. 
A acção avançada de 5 de Junho
destina-se a quem já está
familiarizado com o tema ou
frequentou a formação inicial.

5 JUNHO  
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE
OBRA (PROJECT MANAGEMENT) 
– FORMAÇAO AVANÇADA
Repete acção de formação
coordenada pela arquitecta Helena
Tiago, que esgotou a 28 de Março.
Destina-se a quem já está
familiarizado com o tema ou
frequentou a Formação Inicial. 

22 JUNHO 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
– REGIME JURÍDICO
Repete acção de formação de 9 de
Março sobre o Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4
Junho. 

EM PREPARAÇÃO
JUNHO 
PERITOS QUALIFICADOS – RCCTE
Curso de especialização,
promovido em colaboração com a
ADENE – Agência para a Energia,
para formar peritos qualificados
que vão proceder à certificação
energética em edifícios abrangidos
pelo RCCTE. 

DATA A DEFINIR
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Formador Arq. Leonel Ferreira

DATA A DEFINIR
EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS: ENQUADRAMENTO
LEGAL 
Formadora Dra Cristina Siza Vieira

9 > 8 JULHO
HABITAR PORTUGAL 2003/2005 
Teatro de Vila Real
www.arquitectos.pt

14
DESDE A ULTRA-PERIFERIA
ILHAS CANÁRIAS, UM MODELO DE
OCUPAÇÃO SELVAGEM DO TERRITÓRIO
Livraria Buchholz, Rua Duque de
Palmela 4, Lisboa, 18h
Lançamento da revista BASA, com
apresentação do Arq. Ricardo
Devesa

16 
OBRA ABERTA 
HOTEL RITZ, LISBOA, 
DE PORFÍRIO PARDAL MONTEIRO
Inscrições: até 60 pessoas
Tel. 213 241 140/5
secretaria2@oasrs.org

17
A CIDADE COMO ARQUITECTURA
Auditório de Serralves, Porto,
21h30
Com a reedição do livro de Nuno
Portas, "a cidade como
arquitectura" de 1961 (Livros
Horizonte), a OA-SRN organiza um
debate/apresentação com quatro
gerações de arquitectos que
discutem a sua importância e
significado: Pedro Bandeira, Nuno
Grande, Francisco Barata, Gonçalo
Byrne e Nuno Portas. A sessão
integra-se nas “extensões” da
Trienal  de Arquitectura de Lisboa .
OA-SRN, Pelouro da Cultura
Ana Maio e Carolina Medeiros
Tel. 222 074 250. Fax 222 074 259.
cultura@oasrn.org

20
MANUEL VICENTE: 
CARESSING TRIVIA
Centro Científico e Cultural de
Macau, Rua da Junqueira 30,
Lisboa, 18h30
Um livro sobre a obra de Manuel
Vicente (que estará presente), do
professor arquitecto Eric C. Lye
(falecido em 2003), apresentado
por Manuel Graça Dias.

22 
CONCURSO INTERNACIONAL
PARA A DINAMIZAÇÃO DO RIO
NAS MARGENS DO MÉDIO TEJO 
Centro Náutico de Constância,
Estrada Nacional 3, Praia do
Ribatejo 
Inauguração da exposição dos
trabalhos concorrentes e
conferência pelo ateliermob, que
venceu o concurso.
Centro Náutico de Constância
Tel. 249 736 680 e 917 887 958.

27 > 28 JULHO
IV CONGRESO INTERNACIONAL
DE ARQUITECTURA EN TIERRA
TRADICIÓN E INNOVACIÓN
Cuenca de Campos, Valladolid,
Espanha.
Desconto na inscrição antes de 15
de Julho.
tierra@arq.uva. es

COLÓQUIO COMEMORA
25 ABRIL EM COIMBRA
25 de Abril, 14.30h, Pavilhão Centro
de Portugal
Evocando os 33 anos do 25 de Abril,
José António Bandeirinha moderou
um colóquio sobre a arquitectura
“participada e democrática” do
processo SAAL. Alexandre Alves
Costa apresentou o livro «O
Processo SAAL e a Arquitectura no
25 de Abril de 1974», editado pela
Imprensa da Universidade de
Coimbra (IUC), de José António
Bandeirinha (na imagem). 

ROTEIRO DA MEMÓRIA
E DA RESISTÊNCIA DA
CIDADE DE LISBOA 
16 de Maio, 22h, sede nacional da
Ordem
Por proposta do movimento «Não
apaguem a memória!» e numa
iniciativa conjunta com aquele
movimento, a Ordem acolheu um
colóquio para discussão da
necessidade de preservação, com o
contributo de cidadãos e técnicos
(nomeadamente arquitectos), dos
“Espaços da Memória – repressão,
resistência e liberdade” na capital. 

SECIL 2006
17 de Maio, 19h, sede nacional da
Ordem
A oportunidade dos três
vencedores do Prémio Secil
Universidades Arquitectura 2006
apresentarem o seu trabalho numa
conferência que inaugurou a
exposição, patente até 31 de Maio,
dos projectos de um hammam (ou
banho público, em Évora), um
museu de escultura
contemporânea (em Caxias) e uma
escola de Música e Dança (em
Alfama, Lisboa) respectivamente
de Ana Silva, Francisco Marques
Romão e Rafael Verhaeghe
Marques. Em projecção vídeo, o
Equipamento Desportivo Ribera-
Serrallo (Cornellà de Llobregat,
Barcelona) de Álvaro Siza e as 10
outras obras finalistas.

FÓRUM ARQUITECTURA ACESSÍVEL
BIBLIOTECA ALMEIDA GARRETT, PORTO
27 > 29 JUNHO 

O Fórum ARQUITECTURA ACESSÍVEL é uma iniciativa da
Ordem dos Arquitectos (SRN), com a parceria
Institucional da Provedoria do Cidadão da Pessoa com
Deficiência da Câmara Municipal do Porto.
O debate entre técnicos e a sociedade, sobre as
questões da acessibilidade e mobilidade no meio
edificado é extremamente oportuno, por recentemente
ter entrado em vigor o novo diploma legal que
estabelece um novo conjunto de normas técnicas de
acessibilidade quer nos espaços públicos, quer nos
espaços privados, incluindo o acesso às habitações e
seus interiores.
Paralelamente ao Fórum decorrerá a exposição Obra
Acessível de trabalhos de arquitectos inscritos na
Ordem, atendendo aos temas centrais do fórum que
são: Urbanismo – Espaços Públicos, Edifícios de acesso
ao público, Habitação.
Ordem dos Arquitectos - Secção Regional do Norte
Tel. 222 074 250. Fax 222 074 259.
global@oasrn.org
www.oasrn.org/apo_arquitecturaacessivel.php

PROGRAMA 
sujeito a confirmações 

27 JUNHO 
9h00 recepção
9h30 SESSÃO DE ABERTURA
Presidente do Conselho Directivo Nacional da OA 
- Arq. Helena Roseta
Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação 
- Dra Idália Menezes Moniz 
Associação Nacional de Municípios Portugueses
- Dr Fernando Ruas
Presidente da Câmara Municipal do Porto - Dr Rui Rio 
Provedor para o Cidadão com Deficiência – C.M.P 
- Dr João Cottim Oliveira
Provedor da Arquitectura da OA - Arq. Francisco Silva
Dias 
Presidente do Conselho Directivo Regional Norte da OA 
- Arq. João Pedro Serôdio
10h40 Intervalo para café
10h55 APRESENTAÇÃO DO DECRETO-LEI SOBRE O
ACESSO AO MEIO EDIFICADO, VIA PÚBLICA E EDIFÍCIOS
HABITACIONAIS 
Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração
das Pessoas com Deficiência - Dr Carlos Pereira –
Apresentação do DL n.º 163/2006, de 8 de Agosto
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da
Reabilitação – Dr Francisco Marques 
Arq. João Branco Pedro (Investigador auxiliar do LNEC) -
Normas Técnicas de Acessibilidade 
– Principais alterações e novidades
13h00 Intervalo para almoço
14h30 HABITAÇÃO
Mestre Arq. Carla Cachadinha – Acessibilidade de
pessoas com mobilidade condicionada em edifícios de
habitação após a aprovação do Decreto-Lei n.º 163/06,
de 8 de Agosto.Construção existente e construção nova
Arq. Paula Petiz – Conjunto Habitacional 
do Empreendimento de Monte Espinho
Investidor Imobiliário – Dr Francisco Rocha Antunes –
Velhas e Novas Barreiras
16h00 Intervalo para café 
16h15 Mesa Redonda ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
NA HABITAÇÃO Moderação - Dr Carlos Magno
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 
Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla -

Delegação Distrital do Porto
Associação Portuguesa de Deficientes 
Instituto Nacional da Habitação
18h00 Fecho da sessão
18h30 Porto de Honra – Design Básico - Bulthaup

28 JUNHO
9h15 PROJECTOS DE EDIFÍCIOS PRIVADOS DE ACESSO
AO PÚBLICO
Arq. Alcino Soutinho - Acessibilidades em ampliações 
de edifícios pré-existentes
Arq. Carlos Prata 
Arq. Mário Santos (a confirmar)
Arq. Manuel Salgado - Gabinete Risco (a confirmar)
11h00 Intervalo para café
11h15 PROJECTOS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS
Arq. Pedro Homem Gouveia - Promoção da
acessibilidade em escolas básicas de Lisboa
Arq. Rovira-Beleta - Edifícios de Utilização Publica
Arq. Jorge Falcato Simões - Conceito de Design Incluso 
e o seu reflexo no projecto de edifícios em geral
13h00 Intervalo para almoço
14h30 INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS 
– EVACUAÇÃO DE EDIFÍCIOS
Arq. Elena Siré - Integrating Historical Buildings within
the Building Environment  - Providing equal
opportunities for all 
Integração no ambiente construído dos edifícios
históricos – garantia da igualdade de oportunidades
para todos
Projecção de filme técnico com exercícios de evacuação
em edifícios públicos adaptados - National Property
Board, Suécia
Arq. C. J. Walsh - Fire Engineer & Technical Controller,
Irlanda
16h30 Intervalo para café
16h45 Mesa Redonda ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
NOS EDIFÍCIOS COM ACESSO AO PÚBLICO
Moderação Dr Júlio Machado Vaz
Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lusíada
Associação de Surdos do Porto
Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal 
Direcção Geral de Edifícios e Monumentos do Norte
18h00 Fecho da sessão

29JUNHO
9h15 METRO DO PORTO - INTERVENÇÕES NO ESPAÇO
PÚBLICO. SINALÉTICA
Arq. José Bernardo Távora 
Metro do Porto - Administrador Executivo 
Metro do Porto - Arq. Manuel Paulo Teixeira - Um Metro
para Todos - A “acessibilidade” para o Dono de Obra
11h00 Intervalo para café
11h15 DESENHO URBANO – PLANO ACESSIBILIDADE 
Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para
Todos – Eng. Paula Teles 
ProA-solutions - Arq. Rafael Montes e Dr Nuno Peixoto –
Planos de Acessibilidade, a sua utilidade, a sua gestão
12h00 CONCEITO PROJECTO ACESSÍVEL E CERTIFICAÇÃO
EM ACESSIBILIDADES
Arq. Pedro Homem Gouveia – Conceito de Projecto
Acessível
Arq. Fernando Lima Pacheco - Certificação de
Acessibilidade
13h00 Intervalo para almoço
14h30 Mesa Redonda ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
NA CIDADE
Moderadora Dra Margarida Pinto Correia
Escola Superior Artística do Porto 
Associação dos Deficientes das Forças Armadas –
Delegação do Porto
Fundação Liga Portuguesa de Deficientes Motores
Instituto Português do Património Arquitectónico
16h15 Intervalo para café
16h30 CONCLUSÕES FINAIS DO FÓRUM
Apresentação das conclusões das Mesas Redondas
17h00 ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS
Provedor para o Cidadão com Deficiência – C.M.P. 
– Dr João Cottim Oliveira
Provedor de Arquitectura da OA 
- Arq. Francisco Silva Dias
Presidente do CDRNorte da OA - Arq. João Pedro Serôdio
18h00 Fecho da sessão

07 ARQUITECTOS
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ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS
1. Os titulares dos órgãos sociais da Ordem
dos Arquitectos são eleitos pela Assembleia
Geral e pelas Assembleias Regionais das
Secções Regionais, em sessão ordinária
eleitoral especialmente convocada de três em
três anos na data que for designada pelo
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de 1
a 18 de Outubro.
1.1. A data da Assembleia Geral Eleitoral e das
Assembleias Regionais Eleitorais é
obrigatoriamente a mesma. 

2. A convocação para as Assembleias
Eleitorais é feita pelo Presidente da Mesa da
Assembleia-geral e pelos Presidentes das
Mesas das Assembleias Regionais devendo
dessa convocatória fazer parte um calendário
das acções decorrentes do acto eleitoral. 
2.1. A convocatória é obrigatoriamente
divulgada em jornal diário de circulação
nacional e enviada directamente a todos os
membros da Ordem dos Arquitectos. 

3. As propostas de candidaturas com as listas
de candidatos aos órgãos nacionais devem
ser apresentadas até às 19H00 do 30.º dia
anterior à data marcada para o acto eleitoral,
ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
ou a quem ele delegar essa competência, na
sede da Ordem dos Arquitectos. 
As propostas de candidatura com as listas de
candidatos aos órgãos regionais devem ser
apresentadas até à mesma hora do mesmo
dia aos Presidentes da Mesa das Assembleias
Regionais nas respectivas sedes. 
3.1. As propostas de candidaturas com as
listas de candidatos são apresentadas em
duplicado, funcionando este como recibo
depois de assinado, no acto de entrega, pelo
Presidente da Mesa, ou por quem ele delegar
essa competência. 

4. As propostas de candidatura com as listas
de candidatos podem integrar todos os
órgãos sociais a eleger ou apenas os órgãos
nacionais ou regionais.

a) Eleição para os Órgãos Nacionais 
- Mesa da Assembleia-geral: Presidente, 2
Secretários e 1 suplente; 
- Conselho Nacional de Delegados: 16
membros e 3 suplentes; 
- Conselho Directivo Nacional: Presidente,
Vice-Presidente, 7 vogais e 3 suplentes;
- Conselho Fiscal Nacional: Presidente, 2
vogais e 1 suplente;
- Conselho Nacional de Disciplina: Presidente,
4 vogais e 2 suplentes;
- Conselho Nacional de Admissão: Presidente,
2 vogais e 1 suplente.

b) Eleição para os Órgãos da Secção Regional
Norte  
- Mesa da Assembleia Regional: Presidente, 2
Secretários e 1 suplente; 
- Conselho Regional de Delegados: 7 membros
e 1 suplente;
- Conselho Directivo Regional: Presidente,
Vice-Presidente, 7 vogais e 3 suplentes; 
- Conselho Regional de Disciplina: Presidente,
4 vogais e 2 suplentes;
- Conselho Regional de Admissão: Presidente,
4 vogais e 2 suplentes. 

c) Eleição para os Órgãos da Secção Regional
Sul 
- Mesa da Assembleia Regional: Presidente, 2
Secretários e 1 suplente; 
-  Conselho Regional de Delegados: 7
membros e 1 suplente;
- Conselho Directivo Regional: Presidente,
Vice-Presidente, 7 vogais e 3 suplentes; 
- Conselho Regional de Disciplina: Presidente,

4 vogais e 2 suplentes;
- Conselho Regional de Admissão: Presidente,
4 vogais e 2 suplentes. 

4.1. Para cada órgão as listas devem indicar
claramente os associados candidatos pelo
nome e número de associado, os candidatos a
Presidente e Vice-Presidente, quando for o
caso e ser acompanhadas de declaração
assinada de aceitação da candidatura e da
inexistência de qualquer das
incompatibilidades citadas no n.°2 do art.°
11°, do Estatuto da Ordem dos Arquitectos. 
4.2. Cada uma das listas de candidatos deve
ser proposta por um mínimo de cinquenta
associados da Ordem dos Arquitectos em
pleno uso dos seus direitos, identificados por
nome e número de membro, contendo as
respectivas assinaturas ou sendo
acompanhadas de declarações em anexo.
Para o caso de o mesmo grupo de
proponentes subscrever listas para mais do
que um conjunto de órgãos, bastará uma
única subscrição desde que seja bem explícita
na descrição das listas que propõe.
Os subscritores das listas não poderão ser
candidatos aos Órgãos a que subscrevem a
candidatura.

5. As propostas de candidatura devem ser
acompanhadas dos seus programas, que não
podem ultrapassar duas páginas
dactilografadas. 

6. As propostas de candidaturas indicarão o
seu delegado (nome, número de membro,
moradas, telefones), que não pode ser
candidato a nenhum órgão da Ordem dos
Arquitectos, e que fará parte da Comissão
Eleitoral, actuando como fiscal em todos os
actos do processo eleitoral e podendo
apresentar em nome da candidatura as
reclamações que entender fazer no decorrer
daquele processo. Até duas semanas antes da
data das Assembleias Eleitorais, as
candidaturas poderão indicar ainda
delegados a cada uma das Secções Eleitorais
(nome, número de membro, morada,
telefone), onde funcionarão como membros
das respectivas Mesas e fiscais do acto
eleitoral. 

7. Na sede da Ordem dos Arquitectos é
constituída uma Comissão Eleitoral, composta
pela Mesa da Assembleia Geral e pelo
delegado de cada candidatura aos órgãos
nacionais, à qual preside o Presidente da
Mesa da Assembleia Geral. 
Na sede de cada uma das secções regionais é
constituída uma Comissão Eleitoral composta
pela Mesa da Assembleia Regional e pelos
delegados de cada candidatura aos órgãos
dessa secção regional, à qual preside o
Presidente da Mesa da respectiva Assembleia
Regional. 
7.1. As Comissões Eleitorais procedem, no
prazo máximo de uma semana após a data
limite de recepção das candidaturas, à
afixação e à divulgação das listas e
respectivos programas, depois de verificada a
legitimidade das candidaturas (elegibilidade
dos candidatos, regularidade dos processos
de candidatura) de acordo com os Estatutos
da Ordem dos Arquitectos e com o presente
Regulamento. 
7.2. Até dois dias úteis após a entrega das
candidaturas, devem ser verificadas pelas
Comissões quaisquer irregularidades dos
processos de apresentação das candidaturas,
sob pena da Lista poder não ser admitida a
sufrágio. 
Detectada qualquer irregularidade, a mesma
deve ser suprida no prazo de dois dias após a
verificação efectuada pelas Comissões. 

Detectada qualquer inelegibilidade de um
candidato, ou essa inelegibilidade é superada
dentro do prazo de dois dias ou é
apresentado um candidato substituto
competindo às Comissões determinar a forma
dessa apresentação. Sem prejuízo dos
ajustamentos de datas que as Comissões
Eleitorais entendam necessárias para o
pontual cumprimento do calendário.
7.3. A cada uma das propostas de candidatura
será atribuída uma letra correspondente à
ordem da sua entrega. 
7.4. As Comissões Eleitorais farão a
verificação dos cadernos eleitorais que
deverão conter a listagem de todos os
membros da Ordem dos Arquitectos, em
cadernos independentes por cada Secção
Eleitoral, ordenados pela numeração de
membro e contendo a indicação expressa de
estarem ou não na efectividade de direitos. 
7.5. As Comissões Eleitorais nomeiam os
membros das Mesas das Secções Eleitorais,
garantem o apoio logístico a essas Mesas
(através das estruturas das Secções
Regionais da Ordem dos Arquitectos),
organizam o acto eleitoral, divulgam as listas
e programas, preparam toda a documentação
necessária, recolhem das Mesas das Secções
Eleitorais os resultados e toda a
documentação e elaboram as actas finais das
Assembleias Eleitorais. 

8. O prazo decorrente entre a afixação e a
divulgação das listas pelas Comissões
Eleitorais (não mais de uma semana após a
data limite para a entrega das listas) e 24
horas antes do início do acto eleitoral pode
ser utilizado pelas listas para esclarecimento
dos eleitores. Para esse efeito, e dentro do
materialmente possível e razoável, devem as
estruturas nacional, regional e locais da
Ordem dos Arquitectos facultar às Comissões
Eleitorais todos os apoios. As listas, através
dos seus Delegados, deverão ajustar com as
Comissões Eleitorais a utilização dos meios
disponíveis, num critério de absoluta
igualdade entre listas concorrentes. 

9.  A eleição é feita por sufrágio directo e
secreto, sendo o direito de voto exercido
pessoalmente ou por correspondência. 
9.1. Os boletins de voto para a votação por
correspondência são remetidos a todos os
associados pela Comissão Eleitoral até dez
dias antes do acto eleitoral.
9.2. Para os membros que votem
pessoalmente os boletins de voto são
entregues no local de voto. 
9.3. Para o voto por correspondência devem
ser respeitadas as seguintes regras: 
O boletim de voto deve, depois de preenchido,
ser dobrado em quatro, com a face escrita
para o interior da dobra, encerrado em
sobrescrito fechado, autenticado no exterior
por assinatura do membro ou acompanhada
por fotocópia das duas faces do Bilhete de
Identidade. Nesse sobrescrito deve estar bem
explícito o nome do membro e o seu número
de inscrição na respectiva Secção Regional.
Esse sobrescrito deve ser introduzido num
outro endereçado ao Presidente da Mesa da
respectiva Secção Eleitoral e enviado por
correio. 
Só serão considerados os votos por
correspondência recebidos de acordo com
estas regras e até ao último dia útil anterior à
realização do acto eleitoral.
Os nomes dos arquitectos que tenham optado
por votar por correspondência serão
descarregados dos cadernos eleitorais antes
da abertura da Secção Eleitoral respectiva.
10. As Assembleias Eleitorais funcionam
repartidas em Secções Eleitorais. 
10.1. Em cada Secção Eleitoral funcionará

uma Mesa constituída por um mínimo de três
membros pertencentes à respectiva
Comissão Eleitoral ou por esta nomeados
para o efeito. 
10.2. As Secções Eleitorais funcionam nas
sedes das Secções Regionais da Ordem dos
Arquitectos. 
10.3. Poderão funcionar Secções Eleitorais
em sedes de Núcleos Regionais, ou
Delegações instituídas desde que seja
possível assegurar as condições de voto
idênticas às das Sedes das Secções Regionais
- existência de cadernos eleitorais próprios,
local público com acesso a telefone e fax e
presença garantida de delegados de todas as
listas concorrentes, cabendo ao Presidente
da Mesa da Assembleia Geral a verificação e
aceitação destas condições. 
10.4. No caso de funcionamento de mais de
uma Secção Eleitoral em cada Secção
Regional da Ordem dos Arquitectos, a
respectiva Comissão Eleitoral deve divulgar, a
todos os membros, até 10 dias úteis antes do
acto eleitoral, indicando o local onde vota
pessoalmente ou para onde deve enviar o
voto por correspondência, sem prejuízo dos
ajustamentos de datas que a Comissão
Eleitoral entender necessárias para o pontual
cumprimento do calendário.
10.5. As Secções Eleitorais funcionarão
obrigatoriamente em simultâneo, na data
constante da convocação e,
ininterruptamente, das 17H00 às 22H00
(hora de Lisboa). 
10.6. Após o fecho da urna, em cada Secção
Eleitoral procede-se à contagem de votos,
sendo em seguida elaborada uma acta que
será assinada pelos Membros da Mesa. Essa
acta deve ser imediatamente enviada à
respectiva Comissão Eleitoral, com toda a
documentação respeitante ao acto eleitoral -
votos, protestos, correspondência, etc. 

11. Consideram-se eleitas as listas que
obtiverem o maior número de votos, no
somatório de todas as Secções Eleitorais. No
caso dos Conselhos Nacional ou Regionais de
Delegados, estes são eleitos pelo método
proporcional de Hondt, a partir do somatório
de votos de todas as Secções Eleitorais, sendo
o Presidente o primeiro candidato da lista
mais votada. 
11.1. No caso de apenas uma lista se
apresentar a sufrágio, os votos brancos e
nulos não contam como votos contra. 
11.2. No caso de empate entre as duas ou
mais listas mais votadas, faz-se nova votação
no prazo de três semanas, a qual incidirá
apenas sobre as listas empatadas. 

12.  Em tudo o que for omisso neste
Regulamento sobre o acto eleitoral, devem as
Comissões Eleitorais e as Mesas das Secções
Eleitorais seguir, com as devidas adaptações,
os procedimentos constantes da legislação
sobre eleições para os Órgãos de Soberania. 

13. As reclamações sobre irregularidades
eventualmente verificadas no acto eleitoral,
deverão ser apresentadas às Comissões
Eleitorais no prazo de uma semana, a partir
da data do acto eleitoral. 

14.  A tomada de posse dos órgãos sociais da
Ordem dos Arquitectos faz-se na primeira
quinzena do mês seguinte à eleição. 
14.1. A posse dos novos órgãos nacionais da
Ordem dos Arquitectos é dada pelo
Presidente da Mesa da Assembleia-geral
cessante. 
A posse dos novos órgãos regionais da Ordem
dos Arquitectos é dada pelos Presidentes das
Mesas Regionais cessantes. 

MANDATO 2008-2010 REGULAMENTO ELEITORAL
[APRECIAÇÃO NA 33.ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CDN, EM 20 DE MARÇO , E  PELO CONSELHO NACIONAL DE DELEGADOS  NO DIA 31 DE MARÇO. APROVAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE CDN EM 15 DE MAIO DE 2007]

CALENDÁRIO
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
DE CANDIDATURAS COM AS LISTAS 
DE CANDIDATOS ATÉ ÀS

19H00
14 DE SETEMBRO DE 2007

VERIFICAÇÃO PELAS COMISSÕES
ELEITORAIS DA REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE APRESENTAÇÃO DAS
CANDIDATURAS ATÉ ÀS 

19H00
18 DE SETEMBRO

AFIXAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LISTAS 
E RESPECTIVOS PROGRAMAS ATÉ ÀS 

19H00
21 DE SETEMBRO

/CAMPANHA ELEITORAL DE

21 DE SETEMBRO 
A 17 DE OUTUBRO

INDICAÇÃO PELA RESPECTIVA COMISSÃO
ELEITORAL DO LOCAL ONDE OS MEMBROS
DEVEM VOTAR PESSOALMENTE OU
ENVIAR O VOTO POR CORRESPONDÊNCIA
ATÉ ÀS 

19H00
4 DE OUTUBRO

VOTO POR CORRESPONDÊNCIA SÓ SERÁ
CONSIDERADO, SE RECEBIDO DE ACORDO
COM AS REGRAS DEFINIDAS, ATÉ ÀS 

19H00
17 DE OUTUBRO

ACTO ELEITORAL

ENTRE AS 17H00 
E AS 22H00
18 DE OUTUBRO 

RECLAMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS
IRREGULARIDADES VERIFICADAS 
NO ACTO ELEITORAL ATÉ ÀS 

19H00
2 DE NOVEMBRO

DATA PARA NOVA VOTAÇÃO NO CASO 
DE EMPATE

8 DE NOVEMBRO

TOMADA DE POSSE DOS NOVOS 
ÓRGÃOS SOCIAIS ATÉ 

13 DE NOVEMBRO DE 2007
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