
PARQUE ESCOLAR . COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE DA OA NA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E
CIÊNCIA DO PARLAMENTO
 

Exmº Senhor Presidente,
Exmºs Senhores Vice-Presidentes,
Exmºs Senhores Deputados,

0. 
Em nome de todos quantos exercem a profissão de arquitecto em Portugal, permitam-me agradecer o
convite endereçado à Ordem dos Arquitectos para estar presente na Comissão de Educação e Ciência da
Assembleia da República, no quadro da audição parlamentar sobre os procedimentos e actuação da
Parque Escolar, EPE, pessoa colectiva de direito público de natureza empresarial, tutelada por Sªs Excªs os
Senhores Ministros das Finanças e da Educação, e que tem por objecto central o Programa de
Modernização da Rede Pública de Escolas Secundárias afectas ao Ministério da Educação.

1.
Pedindo a autorização de Vª Excª, Senhor Presidente, para algumas palavras prévias, gostaria de recordar
que a Ordem dos Arquitectos, por força do Decreto-Lei nº 176/98 de 3 de Julho, é a associação pública que
representa e regula a profissão de arquitecto em Portugal, a única que, de acordo com o disposto no seu
Estatuto e com a sua tradição e prática democráticas, entrega voz legítima aos cerca de 18 500 arquitectos
do nosso País. No contexto desta audição, aqui representamos todos os arquitectos, seja os que não
trabalham para a Parque Escolar, seja os que trabalham para a Parque Escolar, seja mesmo os que
trabalham na própria Parque Escolar.
Porém, a Ordem dos Arquitectos não se limita a representar e regular a profissão de arquitecto, pois, de
acordo com a primeira das suas atribuições estatutárias, contribui também "para a defesa e promoção da
arquitectura". Neste quadro preciso, importa referir que o interesse público da Arquitectura está há muito
consagrado na União Europeia, dado o respectivo impacto na Qualidade do Ambiente Construído e, por
assim ser, na Qualidade de Vida dos Cidadãos, desde logo na particular relevância que é atribuída à
profissão de arquitecto na Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao
reconhecimento das qualificações profissionais.
É também deste relevante interesse público da Arquitectura e do papel central que a profissão de arquitecto
tem na sua concretização, que decorre a posição há muito subscrita pela Ordem dos Arquitectos para a
Encomenda Pública ou com Financiamento Público, ou seja, de que esta Encomenda deve resultar, por
regra, de Concurso Público. E que, tanto quanto possível, tal Concurso Público deve ser de Concepção. 
Defendemos ser este o procedimento que, como bem reconhece o Conselho de Arquitectos da Europa,
melhor garante "a selecção de projectos de arquitectura segundo critérios assentes na qualidade
arquitectónica e na sustentabilidade do ciclo de vida do edificável", salvaguardando a exemplaridade que o
Estado deve ter neste contexto e salvaguardando, sobretudo, o interesse público da Qualidade do Ambiente
Construído.

2.
Ora, quando a actual Direcção da Ordem dos Arquitectos foi empossada, em Março de 2008, já há mais de
um ano que a Parque Escolar, EPE estava constituída, estando concluídas ou a decorrer as Fases 0 e 1 do
respectivo Programa, com a Fase 2 já comprometida, num total de cerca de 100 escolas. Encomenda de
Arquitectura toda por ajuste directo, com critérios que desconhecíamos e que continuamos, aliás, a
desconhecer. 
Apesar de constrangida por esta situação de facto, a posição da Ordem neste mandato foi, desde o seu
início, clara e inequívoca, sensibilizando e instando a Parque Escolar EPE e a respectiva tutela a abrir
progressivamente a respectiva Encomenda de Arquitectura a Concursos Públicos de Concepção. A
Cronologia sumariada de que damos hoje conhecimento a Vªs Excªs é disto mesmo fiel testemunha.
Porém, apesar de algumas promessas nesse sentido, a verdade é que, até ao momento, tal não sucedeu,
tendo a Fase 3 do respectivo programa observado, uma vez mais e sem qualquer excepção, o Ajuste
Directo para a Encomenda de Arquitectura, quando a excepção, a nosso ver, deveria ter sido exactamente
este tipo de procedimento, tanto mais que, três anos decorridos sobre o início do Programa, a Parque
Escolar já deveria ter reunido o conhecimento, a experiência e as condições mais do que suficientes para
alterar o procedimento de Encomenda.
Importa referir que das 4 áreas de actuação do Governo com a quais a Ordem dos Arquitectos mais se
envolveu e dialogou - Obras Públicas, Ambiente e Ordenamento do Território, Cultura e Educação – foi esta
última a que não produziu, até ao momento, quaisquer resultados práticos, bem ao invés de todas as
outras. 
Tal como importa referir que a posição da Ordem dos Arquitectos no que diz respeito à Encomenda de
Arquitectura foi sendo sucessivamente sustentada em documentos públicos, designadamente os
Manifestos da Ordem para as Eleições Europeias e Legislativas entregues a todos os partidos, coligações e



movimentos envolvidos, assim como a Moção de Orientação Global do 12º Congresso dos Arquitectos,
realizado em Dezembro último sob o tema da Política Pública de Arquitectura, já enviada ao Governo e aos
Grupos Parlamentares da Assembleia da República. Destes documentos damos também hoje renovado
conhecimento a Vªs Excªs.

3.
Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Em face do já descrito, a Ordem dos Arquitectos permite-se afirmar o seguinte:
a) Pelas razões apontadas, consideramos que o "Concurso Público de Concepção" constitui o melhor
procedimento para a Encomenda Pública de Arquitectura.
b) O Estado, por via do Código dos Contratos Públicos, veio reconhecer isto mesmo, pois reservou em
sede de contratação pública um regime especifico para os trabalhos de concepção no campo da
arquitectura.
c) A Ordem dos Arquitectos considera que o Estado deve empreender a sua actividade de acordo com os
regimes legais em vigor, capacitando-se para a sua aplicação e evitando qualquer regime de excepção no
seu regular funcionamento.
c) A Ordem dos Arquitectos reconhece a extraordinária importância e a premência da singular missão de
modernização e reabilitação do parque escolar do ensino secundário.
d) A Ordem dos Arquitectos admitiu mesmo como plausível que, na busca inicial de servir tal premência, se
ensaiassem formas de a servir à margem do regime legal estatuído, através de um regime excepcional.
e) Todavia, a Ordem dos Arquitectos considera tal situação há muito ultrapassada e, assim sendo, não pode
esta justificar o actual regime de excepção, tanto mais que este dura há já três anos.
g) Ao persistir na utilização do ajuste directo enquanto procedimento contratual para a Encomenda de
Arquitectura, a Parque Escolar negligencia o interesse público da Arquitectura e do exercício da profissão
de arquitecto, pois obsta à selecção da melhor arquitectura em condições de igualdade, não garante para o
Estado a selecção das propostas mais vantajosas em termos da combinação da melhor concepção, da
melhor equipa técnica e do melhor preço, e não garante para os cidadãos a decorrente Qualidade do
Ambiente construído que deve constituir objectivo paradigmático do próprio Estado.

4.
Para concluir, permitam-me quatro notas finais:
a) A primeira, para registar que a Encomenda de Arquitectura da Parque Escolar constitui uma pequena
parte da totalidade da respectiva Encomenda;
b) A segunda, para recordar a Vªs Excªs que o recurso sistemático ao Ajuste Directo, como na Parque
Escolar, ou a procedimentos de Encomenda que não garantem a Qualidade do Ambiente Construído, está
longe de ser caso único no quadro da Encomenda Pública, tanto no presente quanto no passado, tanto ao
nível central quanto a outros níveis do Estado;
c) A terceira, para testemunhar que na recente reunião que mantivemos com Sª Excª a Senhora Ministra da
Educação encontramos maior disponibilidade para a alteração do procedimento de Encomenda de
Arquitectura da Parque Escolar;
d) A quarta e final, para manifestar que, na perspectiva que aqui defendemos e tendo em linha de conta as
cerca de 200 escolas que já resultaram de ajuste directo, tudo faremos para que as cerca de 150 escolas
restantes, salvo os casos em que estejam envolvidos direitos de autor, resultem de Concursos Públicos de
Concepção.

Muito obrigado.

João Belo Rodeia
Presidente da Ordem dos Arquitectos


