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Traga o exterior para 
dentro de casa
Inspire-se com as janelas de sótão VELUX

Prepare-se para ver a luz. Com as janelas de sótão VELUX é fácil ficar 
inspirado. A VELUX fornece soluções inovadoras, de elevada qualidade, 
para uma vivência sustentável, com luz natural e ar fresco através de 
qualquer tipo de telhado. Os produtos VELUX são ainda fáceis de insta-
lar e com uma excelente relação qualidade-preço. Traga o exterior para 
dentro de casa e sinta a diferença.

Inspire-se em www.velux.pt

Para receber os nossos catálogos e 
lista de revendedores, livre de 
encargos, por favor envie um e-mail 
para velux-p@velux.com ou telefone 
para 218 800 060.
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EMPREGO

EDITORIAL

A partir dos vários inquéritos, uns mais fiáveis do 
que outros na abordagem, na metodologia e na 
interpretação adoptadas, que a Ordem dos Ar-
quitectos (e antes a Associação) construiu sobre a 

profissão perspectivam-se tendências e comportamentos que 
importa configurar numa edição sob este título. 

Os dados mais recentes revelam que 15.8% dos arquitectos res-
pondentes ao estudo promovido no final de 2012 estão desem-
pregados. A situação tem vindo a tornar-se mais aguda, se veri-
ficarmos que apenas 7.4% do número total dos desempregados 
conhecem a situação há mais de três anos. Também em 2012 e 
em termos europeus, a taxa média de desemprego dos arqui-
tectos encontra-se nos 6%; o registo mais elevado diz respeito a 
Portugal (20%), seguido de Espanha (16%) e Grécia (10%). 

Diversos modos de exercício da profissão não ficam contidos no 
projecto de arquitectura. Os arquitectos estão preparados para 
o desafio?

Seguem-se, para reflexão, textos da autoria de António Ruivo 
Meireles, Inês Alves, Filipe Borges de Macedo, João Guimarães, 
João Paulo Bessa, João Queiroz e Lima, João Quintão, Jorge Me-
alha, Luís Vassalo Rosa, Miguel Figueira com Ana Vaz Milhei-
ro, Plataforma Maldita Arquitectura, Patrícia Pedrosa, Pedro 
Burgos, Pedro Ravara com Patrícia Caldeira e Paula Santos, 
Tiago Lança e Vicente Gião Roque.
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Pouco tempo depois de entrar para a Escola – comecei no 
Porto – um arquitecto amigo do meu Pai, e com quem ele 
me tinha mandado falar quando eu disse que queria se-

guir Arquitectura, perguntou-me se eu estava interessado em 
ganhar umas massas. Que tinha um projecto para passar, dis-
se e perguntou: quanto ganhas à hora? Agradeci, disse que sim 
e que o preço era o dele, montei a mesa lá em casa e preparei-
me para esticar linha com caneta de grafos. O treino foi ópti-
mo – levei tanto tempo a fazer a tarefa que tive de reduzir mui-
to o número de horas gastas (ficou-me, a partir daí, a ideia que 
o valor deve ser da tarefa e não do tempo porque este favorece 
os maus e prejudica os bons) para apresentar uma conta de va-
lores aceitáveis. Foi a minha primeira tarefa não escolar no do-
mínio da Arquitectura: esticar linha e fazer um desenho legível 
em obra, certinho nas cotas, para o que tive, sempre ali ao lado, 
a preciosa ajuda das regras do Neufert.
Já em Lisboa para onde tinha mudado – esta coisa do bichinho 
do desporto e a vontade de ser internacional é, foi, terrível... – 
tive diversas oportunidades de esticar linha. Era o habitual: em 
cima de prazos havia sempre quem precisasse de mais umas 
mãos para acabar as folhas de desenho para entregar o projec-
to. E como não havia computadores eram os estudantes de ar-
quitectura que o faziam – aos então desenhadores-projectistas 
(gente profundamente conhecedora da técnica de projectar) 
cabia-lhes outras tarefas como a pormenorização e a revisão. 
O treino de esticar linha tinha, na altura, a óptima vantagem 
de nos preparar para desenhar em folhas coladas à prancheta 

arquitectura

arquitectura
MAIS DO QUE

JOÃO PAULO BESSA, Arquitecto nº 724

como se fazia nos exames – sabíamos os truques do desenho a 
caneta de tinta em dias de calor sufocante, a transpirar e a de-
senhar a proposta para o exame à vista de todos, percebendo de 
imediato quem já ia lá muito à frente e quem se deixava atrasar, 
não era tarefa fácil e exigia alguma capacidade de lidar com a 
pressão. O treino nos ateliers ajudava à tarefa.
Mais tarde, aí pelo quarto ano dos seis mais um do meu cur-
so, fui contratado pela Multiplano do Trio Maravilha (Roxo, 
Moreira e Tojal). Era um gabinete de Arquitectura à séria. 
Com um número considerável de arquitectos e onde formáva-
mos equipas de projecto, a aproximação à vida profissional de 
uma forma sustentada, progressiva e em permanente desen-
volvimento, começou. A experiência escolar nesta matéria era 
muito reduzida e a aprendizagem directamente ligada ao exer-
cício profissional era-nos muito proveitosa. Aprendia-se fa-
zendo e utilizando a base académica com a triagem necessária 
dos mais velhos – era o velho esquema das corporações medie-
vais: aprendia-se com o mestre e prestava-se-lhe serviço. Nes-



O projecto é dar 
forma a uma ideia 
construtivamente 
realizável. 
E, assim sendo, 
a Arquitectura 
ensina para a vida.
sa altura, para quem trabalhava já na área de projecto e com o 
acompanhamento que tinha, o estágio era um pró-forma: es-
tava feito de antemão. 
Não havia computadores, internet, telemóveis, fotografias nas 
nuvens, projectos a voar num qualquer wireless. Não sabíamos 
o que era estar em todo o lado ao mesmo tempo. Havia um tem-
po de fazer, de pensar, de conversar e discutir sobre cada pro-
jecto que se traduzia num enriquecimento de saberes e numa 
aprendizagem do olhar. Até a revisão e controlo do projecto, 
feito em mesa com a transparência de folha sobre folha de ve-
getal, permitia um domínio que evitava erros de comunicação à 
obra. Mas havia também desvantagens como e cito, retirando à 
memória do Álvaro Siza: “Há uma série de operações que estão 
facilitadas. Hoje é muito raro ter que trabalhar à noite. Antes, 
terminar um projecto era uma coisa infernal, era tudo feito à 
mão: as letras eram desenhadas à mão, não havia máquinas de 
fotocópias, havia uns aparelhos que funcionavam com amoní-
aco e que deixavam um cheiro terrível. Hoje posso ir para casa 

e deixar a copiadora a trabalhar.” Em tudo se perde, em tudo se 
ganha. Gostei, tenho boas recordações, do processo de cresci-
mento nas arquitecturas. 
A aprendizagem e conhecimento da Arquitectura tem vanta-
gens para outras áreas? Tem, claro! Desde logo na mera via-
gem, no passeio turístico. Como passeante: a aprendizagem 
das histórias da Arquitectura e da Arte permitem olhar de ou-
tra forma para os edifícios, notáveis ou não e espaços que visi-
tamos – ao papel de basbaque respondemos com um outro in-
teresse e capacidade de descoberta ou de interrogação (o facto 
da minha ESBAL se localizar junto à baixa pombalina, permi-
tindo passeios diários, não será alheio ao interesse que tenho 
sobre a história do desenho e da construção urbana – o tempo 
passado na Leitaria Garrett, também não). Com a formação de 
arquitecto, o passear pelo edificado e intervalos desconhecidos 
encontra referências, permitindo detectar a poética que os su-
porta, que nos ligam a outros lugares conhecidos, numa cadeia 
gigante de interpretação da genialidade humana que a cidade 
representa. Ter estudado Arquitectura permite, num olhar di-
ferente sobre a construção do urbano, abrir a percepção à be-
leza, em conceito querido a Oscar Niemeyer, do caos organi-
zado.
Mas dá mais. Desportivamente o conhecimento alargado da 
geometria descritiva e dos seus usos e aplicações deu-me uma 
óbvia vantagem competitiva. Quer no ténis, quer no rugby, o 
domínio da espacialidade, o reconhecimento de linhas e pla-
nos, antecipando zonas de ruptura ou percalço através da vi-
sualização de rectas, verticais ou diagonais, de intersecções, de 
distâncias, de planos, numa interligação de exercícios simples 
mas feitos no calor da disputa, permitiram a melhor leitura do 
posicionamento adversário e das suas fraquezas – muitas ve-
zes digo, a comentar um erro, que se soubessem geometria... 
– e facilitaram a eficácia da tomada de decisão em movimen-
to. O desporto, principalmente nas suas modalidades colecti-
vas, está cheio de complexidades geométricas que, na sua rela-
ção espaço/tempo, traduzem a capacidade de acção visíveis em 
coreografias aleatórias que surpreendem e encantam. Conhe-
cer geometria – mesmo que não seja imediatamente perceptí-
vel – é uma vantagem. Permitir dominar o espaço do jogo, per-
mite o movimento eficaz.
Principalmente, talvez a componente mais importante porque 
generalizada a todos que exercem a profissão, o exercício da 
Arquitectura possibilita o conhecimento prático da importân-
cia da realização sobre a conceptualização. Ou seja, a prática da 
Arquitectura desenvolve-nos, alargando o seu campo e obri-
gando a desenvolver a sua importância, a capacidade, naquilo 
que Goethe considera como, de todas, a maior dificuldade, de 
levar ideias à prática, agir, de acordo com aquilo que se pensa. 
De ser capaz de traduzir uma ideia num sistema de acções. De 
ser capaz de articular e sintetizar, produzindo obra utilizável. 
De aprender que o trabalho de equipa produz, nas sinergias que 
induz e na relação de conhecimentos, constantes mais-valias. 
E tudo isto é utilizável – enquanto ferramentas – noutros do-
mínios da nossa vida. O projecto é isso, dar forma a uma ideia 
construtivamente realizável. E, assim sendo, a Arquitectura 
ensina para a vida.
Ser Arquitecto, pela formação e interesses que daí se desenvol-
vem, permite, olhando, ouver o mundo de forma particular e 
interessante. Articulada com a vivência das pessoas.
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Na última Crónica Desenhada que publiquei no Jornal 
Arquitectos (JA #245, Junho 2012), respondendo ao 
tema Ser Arquitecto, pareceu-me pertinente satiri-

zar aquela que é, porventura, uma das situações mais parado-
xais do exercício da profissão: numa cidade como Lisboa, onde 
milhares de edifícios devolutos ou em pré-ruína compõem um 
cenário de calamidade cuja recuperação exigirá décadas de in-
vestimento e trabalho, isto é, numa cidade que reclama a in-
tervenção de “brigadas” de arquitectos em praticamente todas 
as ruas, praças e avenidas, não se percebe como é possível que 
o acesso à prática – chame-se-lhe “emprego” – continue fa-
talmente impraticável. Aparentemente, esta realidade tangível 
parece não provocar qualquer faísca na cabeça dos arquitec-
tos, superiormente “educados” numa postura demasiado pas-
siva, mesmo quando a realidade do exercício da profissão é tão 
deprimente como as fachadas emparedadas desses edifícios 
moribundos. Não será possível, de algum modo, o cruzamento 
produtivo destas duas realidades? 
Talvez nada disto seja paradoxal, e seja até injusto reclamar o 
urgente “empreendedorismo” dos arquitectos quando sabemos 
que, apesar de tudo, tanto o modelo formativo como o modelo 
profissional continuam perigosamente reféns da imagem ide-
alizada do arquitecto-artista  vocacionado para a “encomenda” 
especial. O problema é que somos muitos, cada vez mais, e ano 
após ano o “anuário de arquitectura” vai tendo cada vez me-
nos páginas. Por outro lado, dificilmente será a universidade a 
fomentar o paradigma do arquitecto “empreendedor”, sobre-
tudo porque caminha desastrosamente em sentido contrário, 
no sentido de um fechamento progressivo à volta de um núcleo 
endogâmico de professores-funcionários públicos: a pedago-

gia do imobilismo. Resta-nos, assim, a infeliz constatação de 
que a desejada sustentabilidade da equação formação/empre-
go continuará a ser, como há muito tem sido, um erro grosseiro 
de aritmética perante o qual se aconselhará um pouco menos 
de Vitrúvio e um pouco mais de Stéphane Hessel – “Indignai-
vos!”
Torna-se evidente que as novas gerações não podem continuar 
a basear as suas expectativas de prática profissional unicamen-
te na tipologia atelier, servindo e legitimando o estatuto de uma 
geração mais velha que, em troca, apenas lhes pode oferecer 
precariedade e ideias obsoletas. É necessário expandir as con-
dições de possibilidade da arquitectura, algo que o campo da 
arte tem conseguido fazer, pelo menos desde Duchamp, gra-
ças a uma dinâmica invejável onde cada geração não hesita em 
questionar os pressupostos e as convenções disciplinares ins-
tituídas, numa contínua apropriação de novas “ferramentas”. 
Curiosamente, a maioria dos arquitectos gosta de se intitular 
“artista”, mas raramente assume os riscos e as potencialidades 
dessa condição, raramente vemos os arquitectos explorar cri-
ticamente os fenómenos da contemporaneidade ou focalizar a 
sua energia criativa na obtenção de respostas a perguntas incó-
modas: afinal, o que é ser arquitecto? 
Deslocando esta questão para um patamar mais modesto, acre-
dito que uma simples página de banda desenhada pode permitir 
a plena concretização de uma atitude de investigação discipli-
nar, trabalhando os parâmetros da arquitectura com determi-
nada orientação de “projecto”. Não se trata aqui da apropriação 
de uma iconografia comics retomando uma qualquer festivida-
de pop ao jeito dos Archigram, e tão-pouco se procura uma es-
peculação arquitectónica através de impressionantes cenogra-
fias de enquadramento narrativo apesar do reconhecido mérito 
de autores como Schuiten e Peeters. É um facto relativamente 
banal que imensos ilustradores e autores de BD sejam arqui-
tectos de formação – o prestigiado prémio de melhor álbum do 
Festival Internacional de Angoulême de 2011 foi atribuído ao 
italiano Manuele Fior, arquitecto formado em Veneza – trans-
portando para essas áreas criativas uma especial capacidade 
gráfica onde o exercício do desenho, a destreza de “mão” e uma 
certa “geometria” compositiva são os aspectos mais reconhe-
cíveis dessa base formativa. A possibilidade que proponho abre 
uma terceira hipótese, praticamente inexplorada, uma espécie 
de “ser arquitecto através da banda desenhada”, o que impli-
ca, antes de mais, assumir plenamente a condição de arquitec-
to tomando como prioritária toda a problemática contemporâ-
nea – económica, social, estética, etc. – associada ao exercício 
da profissão. Neste sentido, não me considero um “dissidente” 
da arquitectura nem reconheço a minha actuação como “peri-
férica”, embora compreenda que este entendimento possa ser 
alvo fácil de algum preconceito académico. 
Ser cronista regular nas páginas do Jornal Arquitectos – sé-
rie 2009/2012 – foi talvez o desafio mais inesperado e alician-
te que me foi dirigido enquanto arquitecto e autor de BD, com 
o mérito de trazer a banda desenhada para o círculo restrito do 
debate arquitectónico. Permitiu, sob a camuflagem do interva-
lo “lúdico”, a concretização de uma simbiose pouco ortodoxa 
mas potencialmente produtiva enquanto actuação profissional. 
Afinal, o que é a arquitectura?

PEDRO BURGOS

SERtudo
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Num país que só a espaços foi capaz de planear, a quem 
falta perspectiva estratégica, num país que desde a al-
tura da sua maior tragédia marítima vai traçando a rota 

à medida dos acontecimentos e num país onde a verdadeira nobre-
za não vem do trabalho... falhámos! Falhámos ou atrasámo-nos na 
reforma da agricultura, na revolução industrial, na implementação 
democrática, na reforma cultural modernista e, quando ainda es-
távamos a tentar perceber o que se queria dizer com globalização, 
apanhámos com a machadada da crise e fomos atirados para o bal-
de do lixo das agências de rating.
Num país em que a cultura, a ciência e a tecnologia são tudo 
menos prioridades, a riqueza dificilmente é produzida e este 
desfecho seria sempre inevitável. Apesar de estarmos na sua 
cauda, a Europa disfarçou-nos as debilidades durante sécu-
los. Mamámos das suas tetas tanto tempo, conseguimos sal-
vaguardar-nos das suas iras mais bélicas com tanto engenho, 
que nos fomos adaptando à nossa pequenez com naturalidade 
e neutralidade.
Mas agora a Europa está em crise e não sabe o que fazer com 

todo o admirável mundo novo que ajudou a fazer crescer – Ásia, 
África, América Latina, Médio Oriente abanam finalmente a 
Europa e os EUA. Alguém tem culpa disto, e os pequeninos e 
frágeis foram apanhados e enfiados no saco dos bodes expiató-
rios. Nós lá estamos, e durante um tempo, mais uma vez, ten-
támos passar despercebidos, aceitando os nossos merecidos 
castigos, envergonhadamente.
Se nunca fomos desenvergonhados, empertigados, arrogantes, 
exibicionistas, egocêntricos, criativos, idiotas, esforçados, lu-
tadores, trabalhadores, humanistas, ou sequer patriotas o su-
ficiente, para nos destacarmos e nos impormos, também não 
seria agora que iríamos começar!
Mesmo assim, neste contexto adverso, a Arquitectura Portu-
guesa, através de um punhado de super-heróis ou de D. Sebas-
tiões, conquistou o seu espaço. É agora badalada aos sete ventos 
uma estatística qualquer de que temos uma das maiores mé-
dias de Pritzker per capita do mundo! Hip Hip Urra! 
Ainda melhor!... Esses super-heróis mostraram-nos o cami-
nho e moldaram-nos à sua imagem ou saímos das suas cos-

MAU EMPREGADO,
MAL EMPREGUE,

DESEMPREGADO,
desajustado



Fui treinado para 
uma só coisa: ser 
Arquitectautor!

telas, já nem sei... só sei que sou Arquitecto! Mais que isso, sei 
agora que fui treinado para uma só coisa: ser Arquitectautor! É 
tudo o que sei e tudo o que quero ser! 
E o que é um Arquitectautor da minha geração?
a) É um mal empregue – porque acha que consegue fazer, quer 
fazer e na verdade é mesmo capaz de fazer muito mais do que 
aquilo que a sociedade lhe pede para fazer, mas submete-se 
àquilo que a sociedade lhe dá, ou vai-se embora, empregar aqui-
lo que sabe noutra sociedade. Mal empregue investimento que o 
meu País e os meus Pais fizeram em mim...
b) É um mau empregado – porque não gosta do que faz, porque 
foi treinado a pensar por si mesmo, a ter ideias diferentes das 
que lhe são impostas e que o fazem, muitas vezes, perder ob-
jectividade;
c) É um desempregado – porque parece que não há muito para 
fazer por cá no sector da construção... e porque é esse o cami-
nho do mal empregue e do mau empregado.
d) É um desajustado – porque a grande parte da nossa socieda-
de não o compreende, não o quer e até o acha desenvergonhado, 
empertigado, arrogante, exibicionista, egocêntrico, idiota...
Mas, e se, para além de tudo isto, também for criativo, esforça-
do, lutador, trabalhador, humanista e sobretudo patriota? Não 
será este exactamente o Arquitectautor de que o país precisa?
Se não formos isto seremos o que fomos até agora - um Arqui-
tectautista. Fechado sobre si mesmo, resmungando num mur-
múrio sussurrante e maldizendo a sociedade que não o com-
preende, debruçado sobre um estirador/computador como se 
de um mundo privado se tratasse, cheio de fotos perfeitas, lin-
das e, claro, sem gente ou com gente esfumada e esbatida, qual 
sonho breve, desfeito apenas quando acaba o slideshow de um 
superdesignblog, onde um dia poderá ficar registada a nossa 
vida para além da morte. Temos de deixar de sonhar com isto 
apenas, de nos inebriarmos pela nossa própria capacidade e 
começar a olhar para quem precisa de nós!
A nossa altura é esta!
Portugal chegou até aqui! O país provou que a maior parte do 
que fez não está bem feito e continuará a não estar bem, se con-
tinuar a ser feito da mesma maneira! Provámos também que 
temos excelentes excepções e que a Arquitectura é uma delas.
Se quisermos acelerar o país, transformá-lo e inová-lo para, 
numa lógica fora da caixa (prefiro fora da CASCA), o pormos 
a produzir de forma planeada e a criar riqueza, então aquilo de 
que mais precisamos é de Arquitectautores! 
Precisamos de Arquitectautores por todo o lado! Nos sítios 
onde tradicionalmente todas as outras classes profissionais já 
estão – classes como a nossa, com interesse público, com Or-
dens Profissionais – aí, nesses sítios, fazem falta Arquitectos. 
Especialmente se forem Arquitectautores!
Precisamos que este tipo de Arquitectos-Autores desajustados 
se tornem rapidamente Arquitectos-Políticos, Arquitectos-      
-Gestores, Arquitectos-Empreendedores, Arquitectos-Admi-
nistradores, Arquitectos-Directores, Arquitectos-Produtores, 
para que em todas as áreas da sociedade activa haja planeado-
res. Planeadores que de formação sejam treinados a conseguir 
aglutinar trabalho, técnica, inovação, tecnologia, economia, 
arte, cultura e humanismo, numa forma final coerente e sus-
tentável desde o primeiro esboço até ao projecto de execução e 
acompanhamento de obra. 
Acham que não somos assim?

Uma linha desenhada por um arquitecto numa fotocópia de 
uma qualquer cartografia municipal, o que representa? Uma 
maqueta volumétrica em esferovite, que efeito tem no quoti-
diano de uma família? Uma mentira bidimensional foto-rea-
lista com brilhos e pessoas sorridentes, quanto significa para 
um high density mixed use carbon zero block do outro lado do 
mundo?
Quantas burocracias estas coisas enfrentam e a quantas leis se 
ajustam, se submetem ou até contornam e alteram para atingir 
um objectivo concretizável, bom e belo? Quantas contas impli-
cam? Quanta gestão de recursos financeiros, materiais, ener-
géticos, humanos e tecnológicos? Quanto marketing e comuni-
cação? Quantas inovadoras técnicas construtivas se conjugam 
para atingir o produto final? Quantas tecnologias de quantas 
especialidades se têm de coordenar? Quanto dinheiro, san-
gue da sociedade, se mete nesse projecto? Esse Arquitectautor, 
no contexto actual, não é necessariamente um Administrador, 
Político, Gestor, Empreendedor, Produtor? Não foi sempre? 
Não é a arquitectura a metáfora perfeita da estratégia e do re-
sultado concreto e duradouro? 
Não é capaz de ser, esse desajustado, exactamente aquilo de que 
o país mais precisa? Não são estes desajustados, especialmente 
os mais jovens, que devem marcar o caminho do país, ajustá-lo 
ao seu tempo, definir o ritmo e agitar a batuta, criando empre-
go? Quantos de nós vamos ficar à espera que a sociedade se ilu-
mine e nos aceite, dando-nos emprego? Quantos de nós escolhe-
rão emigrar porque não dá mais para “enxergar” emprego aqui? 
Quantos de nós achamos que o nosso futuro tem de continuar a 
ser definido pelos que estão ajustados, porque esse é o caminho 
certo, aquele que sempre temos vindo a trilhar e que nos trouxe 
até... aqui? 
É aqui que queremos estar? Para mim sim, mas não assim!
O Arquitectautor tem de aplicar aquilo que sabe na construção 
da Sociedade, na sua recuperação, reconversão e até na demo-
lição cirúrgica daquilo que é irrecuperável! Por isso, emprego 
não falta para este tipo de desajustado, o que é preciso é nunca 
meter mãos à obra... sem ter primeiro consolidado o projecto!

JOÃO QUEIROZ E LIMA,  Arquitecto nº 11792

CASCA Arquitectura e Design
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> o número de empresas cuja atividade económica principal é a ar-
quitetura tem vindo a diminuir: 10.206 empresas em 2007, para 
9.456 em 2010, menos 7,8%. O volume de negócios destas empre-
sas decresceu 19,1%, de um máximo de 584.59 em 2008 para 472.87 
milhões de euros em 2010;
> em 2010, do total de 9.456 empresas dedicadas à arquitetura, 
4.228 (44,7%) situavam-se na região de Lisboa, 2.724 (28,8%) no 
Norte, 1.328 (14%) no Centro, 850 (9%) no Sul e apenas 326 (3,5%) 
nas Regiões Autónomas;
> nestas 9.456 empresas, 9.368 (99%) contam com menos de 10 fun-
cionários, 87 com 10 a 49 colaboradores e apenas uma com mais de 50.

Confirmam-se algumas conclusões do estudo de 2006, que de-
monstram uma alteração do universo da classe, nomeadamen-
te pelo aumento de profissionais do género feminino (42,1%); o 
aumento exponencial de novos arquitetos em que mais de me-
tade  se formou nos últimos doze anos; a concentração de pro-
fissionais nas duas grandes metrópoles, Lisboa e Porto, bem 
como um aumento do profissional em nome individual ou em 
estrutura de microempresa.  
Estas tendências encontram-se no contexto da Europa Comuni-
tária, com maior incidência nos países do sul, onde nos últimos 
vinte anos se registou um aumento significativo de novos cursos 
de arquitetura; o número de arquitetos registados cresceu 10%, 
entre 2008 e 2012, num total de cerca de 536.000 profissionais.

CaraCterização do universo 
Com base nos dados fornecidos pelas Secções Regionais do Nor-
te e do Sul (atualizados em Maio e Março de 2012, respetivamen-
te), podemos traçar o perfil tipo dos arquitetos portugueses:
> tanto a norte como a sul, são maioritariamente homens (57,9%);
> 42,8% residem na Área Metropolitana de Lisboa e 22,1% na 
Área Metropolitana do Porto. Os restantes distribuem-se pelo 
território nacional e uma percentagem reduzida (2,2%) reside 
atualmente no estrangeiro;
> mais de metade (55,4%) terminou a sua formação em arqui-
tetura após o ano 2000.
As respostas ao inquérito confirmaram estes dados, com uma 
variação no número de residentes no estrangeiro que, de acordo 
com as respostas, mais do que triplicou, passando para 7,3%. 
Para além da fiabilidade da amostra pode ter-se verificado um 
pequeno êxodo entre Maio (data dos dados da OA) e Dezembro 
de 2012 (data do inquérito).

Decorridos sete anos sobre o estudo desenvolvido por 
Manuel Vilaverde Cabral e Vera Borges (disponível em 
http://tinyurl.com/cz7f3xg) e atendendo à conjuntura in-

ternacional e à atual situação socioeconómica, a OA promoveu uma 
atualização dos dados sobre o estado da profissão em Portugal.
Em Janeiro de 2013, a Domp apresentou os resultados do “Estu-
do de caracterização dos Arquitetos portugueses e da sua ativi-
dade profissional”, que constou de duas partes: a primeira, um 
inquérito online aos membros (2.633 respostas válidas num uni-
verso de 15.843 arquitetos que facultaram o seu e-mail, o que se 
traduz numa taxa de resposta de 16,6%); a segunda, constituída 
uma amostra aleatória de empresas de arquitetura, por contato 
telefónico com as mesmas empresas para tornar possível a sua 
caraterização quanto a dimensão, estrutura e atividade.
Por outro lado, o estudo de Dezembro de 2012 encomendado pelo 
Conselho dos Arquitetos da Europa (CAE), “State of the Architec-
tural Profession in Europe in 2012” (disponível em língua france-
sa – http://tinyurl.com/ct9l9vx – e língua inglesa – http://tinyurl.
com/bvu4ntf), refere o contexto desfavorável, de contração do se-
tor da construção – entre 2008 e 2012 houve uma quebra de 32% 
nos serviços de arquitetura em toda a Europa –  face ao incremento 
do número de arquitetos que resulta num desajuste entre a oferta e 
a procura, o que teve um impacto negativo sobre o volume de traba-
lho, os salários e os rendimentos da profissão. 
Portugal, o país mais “novo” da Europa-25, com mais de 60% de 
arquitetos abaixo dos 45 anos, regista um número de arquitetos por 
1. 000 habitantes de 1.6, apresenta a mais elevada taxa de desem-
prego e situa o rendimento médio anual dos arquitetos em menos 
de 15.000 euros, cerca de 2,5 salários mínimos nacional mensais. 

Enquadramento
O estudo nacional é contextualizado por indicadores do Institu-
to Nacional de Estatística – edição 2012 do Relatório da Cultura 
–  e nos anos em análise verificam-se as seguintes variações:
> entre 2000 e 2011 o número de alunos inscritos em cursos supe-
riores de Arquitetura ou Urbanismo oscilou entre 12.000 em 2008 
e 11.057 em 2011, menos 7,8%;
> o número de alunos diplomados em cursos superiores de Arquite-
tura e Urbanismo aumentou de 1.241 em 2007 para 2.289 em 2011, o 
que corresponde a um acréscimo de 84,4% em apenas 4 anos;

Os arquitetos

PORTUGUESES

e a sua atividade profissional



Atividade profissional

De acordo com o inquérito, desenvolvem atividadeprofissional na 
área da Arquitetura 73,4%, ou seja 1.933 dos inquiridos. Os moti-
vos pelos quais os respondentes não desenvolvem atualmente ati-
vidade de arquitetura (669 respostas) distribuem-se como segue:

A distribuição dos desempregados por geração apresenta o va-
lor máximo naqueles que obtiveram a sua qualificação na década 
2000-2009, representando 73,4% do total de desempregados.

A situação de desemprego é recente; apenas 7,4% estão desem-
pregados há mais de 3 anos.

A nível da Europa Comunitária, e baseando-nos no Sector Stu-
dy do CAE, em 2008 havia 9% de arquitetos que trabalhavam 
em part time, número que sobe para 15% em 2012.  Há cada vez 
mais trabalho na Europa com base no no fee (inexistência de 
honorários) ou no trabalho at risk (de risco).
Os resultados indiciam algumas tendências preocupantes, no-
meadamente a flexibilidade da profissão e o posicionamento do 
arquiteto face ao “mercado” de trabalho. O desemprego entre 
arquitetos duplicou entre 2008 e 2012 de acordo com o estudo 
realizado pelo CAE.
No estudo nacional, verifica-se que a grande maioria de mem-

bros que não exercem no domínio da arquitetura estão desem-
pregados. São apenas 7,2% aqueles que exercem numa outra 
área que não da arquitetura. Este número é revelador de um 
certo hermetismo da atividade profissional e das escassas va-
lências da profissão resultantes da formação do arquiteto pe-
rante um mercado de trabalho cada vez mais difícil e exigente. 
Estes dados permitem antever um rápido aumento na taxa de 
desemprego entre os arquitetos para os próximos tempos.  

O estudo europeu refere uma “nova normalidade” (new nor-
mal) do estado da profissão, traduzida pela redução das estru-
turas dos gabinetes, o crescimento exponencial de empresas de 
arquitetura com apenas um sócio e um arquiteto, aumentando 
a sua agressividade num mercado mais competitivo, árduo e de 
condições para o exercício da profissão mais duras, em que se 
destaca a redução drástica de prazos e dos honorários do pro-
jeto. Os níveis de crescimento económico que já se fazem sentir 
nos países do norte da Europa representam um chamamento 
crescente à emigração de arquitetos do sul para aqueles paí-
ses. Embora apenas 3% dos arquitetos europeus tenha, de fac-
to, emigrado, em 2012, 35% admitem a emigração como uma 
hipótese de resolução da falta de trabalho. 

Modos de exercício

É na geração qualificada em 2000-2009 que se regista, em ter-
mos globais e independentemente do vínculo laboral, o maior 
número de profissionais em exercício (58,3%). A geração for-
mada em 1970-1979 regista, nos termos relativos da distribui-
ção desta geração, a maior percentagem (64,6%) de prestado-
res de serviços. O maior número de trabalhadores por conta de 
outrem encontra-se na geração 2000-2009. É na mesma gera-
ção que se regista o mais elevado número daqueles que exercem 
em acumulação. Exercem atividade liberal ou de prestação de 
serviços 87,5% dos formados na década de 60 e cerca de meta-
de, 48,3%, dos da década de 80. Não se registam trabalhadores 
por conta de outrem formados na década de 60; na década de 
80 são cerca de 25,8% e desde 2010 são 39,5%.  
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Em termos relativos, por geração, o número máximo de trabalha-
dores em entidades privadas verifica-se na geração 2010... (84,1%) 
e em entidades públicas (70,6%) na geração 1970-1979. Em ter-
mos de entidade patronal, a maior concentração de efetivos em 
entidade privada encontra-se na geração 2000-2009 (70%) e no 
setor público na geração formada em 1970-1979.

O vínculo contratual, entre os trabalhadores por conta de ou-
trem (1.605), distribui-se como segue:

No panorama dos últimos 28 anos, a situação de instabilidade 
– vínculo laboral incerto – vem afetando um número crescente 
e preocupante de arquitetos.
Os respondentes que trabalham por conta de outrem fazem-no, 
em média, há onze anos.

Dos respondentes que indicaram trabalhar como prestador de serviços 
(1.309 membros, correspondendo a 49,7% do total de respondentes), 
68,8% caracteriza-se como profissional independente, 17,8% encon-
tra-se inserido numa sociedade e 10% trabalha em nome individual.
No estudo realizado pelo CAE conclui-se que em 2012 há mais 
35% de arquitetos em regime de trabalho part time do que havia 
em 2008, o que indicia uma realidade “escondida” não totalmente 
revelada pelo presente inquérito. Poderemos considerar os 17,4% 
daqueles que prestam serviços e trabalham por conta de outrem 
como um complemento de emprego em part time?  O mesmo es-
tudo refere que aumentou consideravelmente, de 32% para 68%, 
no período 2008-2012, o número de “arquitetos independentes” 
tornando o “mercado” mais “competitivo”.
As novas condições do exercício e da caraterização da profissão 
vão tornar a missão do arquiteto mais abrangente, por um lado, 
e eventualmente mais específica, por outro, abrindo desta for-
ma o seu leque de atuação.

Dimensão das estruturas
As empresas de arquitetura têm, na sua maioria (60,4%), entre 2 
e 4 colaboradores. Cumulativamente, 93,3% das empresas alvo da 
sondagem indicou que a sua estrutura organizacional compreende 
até 10 colaboradores. 

Este resultado é coerente com os dados do INE, de 2010, que in-
dicam que 99% das empresas portuguesas de arquitetura eram 
constituídas por menos de 10 colaboradores.
Todas as empresas indicaram ter, pelo menos, um arquiteto 
como colaborador, sendo que a maioria tem até cinco arquite-
tos em funções (88,4%). Destas, 34,7% conta apenas um.



A tipologia dos projetos/planos que os gabinetes elaboram na 
maioria da encomenda (+50%), corresponde à de habitação uni-
familiar (79,6%) confirmando a percentagem de clientes parti-
culares (78,2%). Segue-se a reabilitação de edifícios (76,9%), pe-
quenas reabilitações interiores (67,3%), operações de loteamento 
(56,1%), estabelecimentos de restauração e bebidas (56,6%) e habi-
tação multifamiliares (49,7%). As tipologias menos solicitadas são 
para estabelecimentos prisionais e de reinserção social, estações 
de serviços de transportes, edifícios religiosos, parques de estacio-
namento, habitação social e cooperativa e planos de ordenamento 
do território.  Os projetos de equipamentos públicos, como escolas, 
apoio social, saúde, industriais, turísticos ou desportivos encon-
tram uma percentagem de frequência média baixa. A maior par-
te da encomenda é privada decrescendo para os programas mais 
complexos. Em termos da faturação esta relação poderá estar in-
vertida porque os gabinetes de maior dimensão elaboram sobretu-
do os projetos de encomenda pública e programas mais complexos 
que têm também custos mais elevados de estrutura.

Questionadas sobre um balanço da atividade dos últimos 4 anos, 
77,4% das empresas afirmaram não ter tido lucro e identificam a 
elaboração de projetos de arquitetura, a coordenação de projetos e 
a consultadoria como os serviços que correspondem a uma maior 
quota de atividade. No mesmo período de análise, a esmagadora 
maioria das empresas tem a sua área de atuação em território na-
cional (93,7%), com estruturas maioritariamente com 2-4 colabo-
radores (62,3%) com uma ligeira preponderância na AML (15,5%), 
e quando desenvolve atividadeno estrangeiro fá-lo sobretudo nos 
PALOP (56,5%) com estruturas de 2-4 colaboradores (36,4%).

Considerando a situação económica atual, verifica-se que a enco-
menda pública irá decrescer nos próximos tempos, de forma con-
tinuada, como tem vindo a acontecer no último ano e meio, agra-
vando a situação dos gabinetes de média e grande dimensão, já em 
minoria, resultando num tecido empresarial de microempresas 
ou empresas em nome individual.

Março de 2013
Grupo de Trabalho Serviços e Honorários | Pelouro da Profissão
Patrícia Caldeira (Secção Regional do Sul), Paula Santos 
(Secção Regional do Norte) e Pedro Belo Ravara (Conselho 
Directivo Nacional)

Verifica-se em Portugal o mesmo que nos restantes países da 
União Europeia (de acordo com o Sector Study); a tendência para 
uma diminuição das estruturas das empresas/gabinetes que for-
necem serviços de arquitetura. Na Europa, o número de gabinetes 
que prestam serviços na área da arquitetura aumentou de 130.000 
em 2008 para 164.000 em 2012. Este aumento justifica-se pelo 
aumento do número de arquitetos, em mais de 50% no mesmo 
período de tempo, mas também pelo grande número de empresas 
formadas por arquitetos independentes (sole principal). 
O Sector Study conclui que a redução das estruturas empresarias 
que fornecem serviços de projeto de arquitetura aumentam os seus 
lucros, otimizando a relação entre honorários e despesas de proje-
to.  Este aumento de lucros, segundo o estudo do CAE, é potenciali-
zado pela redução do preço/hora e/ou salário aplicável ao arquiteto 
colaborador em média na Europa, sendo que baixou de 34.000,00 
euros/ano em 2008 para 29.000,00 euros /ano em 2012.

ProjeCção para os próximos 12 meses
Quando inquiridas quanto à previsão para os próximos 12 me-
ses, 88,2% das empresas indicaram que manterão a atividade. 
Relativamente à dimensão da estrutura da empresa, 73,3% de-
clararam que pretendem manter a estrutura atual.
Os gabinetes revelam uma certa expetativa perante o futuro e estão na 
sua maioria a suportar a situação de precariedade em que se encon-
tram. Apenas 8,2% admite cessar a atividade e 3,6% afirma que vai 
dissolver a sociedade/empresa. Confirmando a tendência a nível eu-
ropeu para a diminuição das estruturas empresariais na área dos ser-
viços de arquitetura, 19,30% indicou que vai diminuir a sua estrutura 
e apenas 7,5% admitem aumentar a sua estrutura atual. Aqueles que 
admitem uma diminuição de estrutura são sobretudo os que têm 5 ou 
mais colaboradores enquanto as que têm apenas entre 1 e 4 admitem, 
numa maior percentagem, a manutenção da estrutura atual.

Principais clientes e tipologias
de projetos/planos

72% dos inquiridos declararam prestar a maioria dos serviços a 
clientes particulares. Os gabinetes mais pequenos (até 5 colabora-
dores) prestam sobretudo serviços a particulares e a gabinetes de 
arquitetura (53,3%), enquanto que os maiores (com mais de 10 co-
laboradores) prestam mais serviços de arquitetura ao Estado.
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Introdução

Em Outubro de 2010, a plataforma Maldita Arquitectura 
tornou público o documento “Declaração Maldita”, rela-
tivamente bem difundido, que constitui, até hoje, talvez 

a síntese mais clara da complexidade das actuais relações la-
borais na área da Arquitectura, e da realidade social e política 
da organização dos arquitectos nos espaços da produção e das 
instituições.
Não se virá, aqui, fazer uma recapitulação geral do que lá foi 
dito, mas sim fazer um apanhado das evoluções desde então, e 
um esforço de contextualização que permita perceber os signi-
ficados e as implicações deste processo.
Convém dizer, antes de mais, que, dois anos e meio passados, 
a situação pouco evoluiu em qualidade, mas muito evoluiu em 
quantidade. Ou seja, os traços essenciais da realidade da pro-
dução de arquitectura mantêm-se hoje praticamente na ínte-
gra como foram analisados e sintetizados nesse documento, 
mas a forma como tais traços se manifestam aumentaram dra-
maticamente de intensidade.
Não quer isto dizer simplesmente que o quadro da crise estru-
tural do mercado mundial, e as suas implicações em Portugal e 
na Europa, esteja a agudizar os problemas preexistentes. Isso 
é verdade, mas uma verdade insuficiente. A verdade suficiente 
é que os problemas não são prexistentes, mas foram criados e 
são parte integral do contexto do desenvolvimento e aprofun-
damento dessa crise, no período dos últimos trinta ou quaren-
ta anos.
A realidade laboral em Arquitectura segue evidentemente as li-
nhas fundamentais que condicionam a realidade laboral na glo-

− Relações de produção e ideologia disciplinar

A Construção
da crise e a arquitectura

de uma solução

balidade da sociedade. A desregulação do mercado de trabalho, o 
generalizado incumprimento da Lei, a fragilidade e precarieda-
de dos trabalhadores por conta de outrem, os baixos salários, e o 
crescimento exponencial do desemprego, tudo isto pode ser ex-
plicado como parte do fenómeno global de acentuação das con-
tradições do mercado, de concentração do capital, e do aumento 
da taxa de exploração do trabalho, que definiu a evolução da eco-
nomia mundial e nacional nas últimas décadas.
Existem, no entanto, especificidades. Antes de mais, a tradição 
das profissões liberais, ainda forte em Portugal, foi impondo 
como necessário para o processo de concentração do capital, 
no contexto da concorrência dos profissionais no mercado, um 
processo de concentração do acesso à encomenda – por vezes 
mesmo fora do quadro legal, como foram exemplo paradigmá-
tico as adjudicações directas dos projectos da Parque Escolar – 
que garantisse um domínio de tipo monopolista da encomen-
da pública e privada, empurrando aquilo que outrora fora uma 
classe profissional essencialmente liberal no caminho da pro-
letarização. Aqueles que não estão em posição de terem aces-
so à encomenda, encontram-se na posição de necessitarem de 
acesso ao trabalho assalariado.

A ideologia e o ensino
Isto define toda uma realidade ideológica que se estende do en-
sino à prática, passando pela natureza das organizações e ins-
tituições.



O ensino produz 
colaboradores 
disciplinarmente 
capazes mas 
profissionalmente 
dependentes.

O ensino da arquitectura, tradicionalmente imbricando na es-
trutura ainda essencialmente medieval da oficina e da sua re-
lação laboral de tipo “mestre-aprendiz” que foi perdurando 
na Arquitectura em Portugal até às últimas décadas do século 
XX, foi-se adaptando na era neo-liberal e pós-moderna ao fe-
nómeno da proletarização. A herança cultural do passado tem 
sido, curiosamente, muito útil a este processo.
A produção ideológica da ilusão da profissão liberal foi estru-
turante na manutenção até hoje de um ideal de autoria, que é 
já há muito e cada vez mais obsoleto no contexto do aumen-
to crescente da complexidade, quer dos processos e tecnologias 
de projecto, quer dos conhecimentos e condicionantes à pró-
pria construção, que definem uma realidade na produção ar-
quitectónica que é claramente colectiva e multidisciplinar. Esta 
autoria aparece assim como uma legitimação disciplinar, “ar-
tística”, da concentração do capital, e também do crescente 
distanciamento entre a entidade projectista e o utente da obra. 
O empregador define-se como o autor-artista.
A massa de trabalhadores vive no curioso paradoxo de continu-
ar a ambicionar ascender ao estado de autor-artista, ou seja, de 
empregador, ou pelo menos de trabalhador por conta própria, e 
o de cada vez mais estar impreparado para o fazer. Pois se o en-
sino da Arquitectura confere a esta massa de trabalhadores as 
competências técnicas e disciplinares essenciais para desem-
penharem a função de técnicos projectistas, e a educação ide-
ológica para o fazerem em agravadas condições de exploração, 
é esse mesmo ensino que afasta os futuros arquitectos do con-
tacto com a sociedade que lhes poderia permitir exercer a pro-
fissão de forma autónoma. Isto coloca-se desde o condiciona-
mento do pensamento arquitectónico no contexto do mercado 
neo-liberal até ao fim dos estágios curriculares. O ensino foi 
escorregando de uma preparação abrangente para uma even-
tual futura autonomia, pelo menos intelectual, para uma pro-
dução massiva de futuros “colaboradores”, disciplinarmente 
capazes mas profissionalmente dependentes.

A evolução das relações de produção

Esta produção foi tão mais massiva quanto mais massiva foi 
a necessidade social de agentes técnicos capazes de produzir 
consumo na área da construção. Aqui reside uma notável con-
tradição na prática da profissão. Pois ao mesmo tempo que a li-
berdade do arquitecto foi sendo cada vez mais condicionada por 
crescentes restrições sociais, desde o quadro regulamentar, às 
complexidades técnicas apenas dominadas pelos especialistas, 
até à mencionada perda de autonomia profissional inerente ao 
processo de proletarização, o facto é que a Arquitectura se tor-
nou cada vez mais indispensável, e não por boas razões.
Pois aquilo que provavelmente constitui a mais interessante 
especificidade da evolução das relações de produção em Arqui-
tectura é o facto de esta área do conhecimento e actividade hu-
mana se ter transformado num dos fundamentais instrumen-
tos da decadência neo-liberal. A fase neo-liberal do mercado 
mundial, desde os anos 70, assentou a superação da crise das 
taxas de lucro no crescimento do sector especulativo e na subs-
tituição dos salários por crédito, num processo de financeiri-
zação da economia. O pilar estruturante da financeirização da 
economia foi, do início ao fim, o crédito à habitação. De facto, a 
última fase da crise global que se vive hoje começou com o crash 
dos créditos à habitação nos Estados Unidos em 2007/2008. O 
agente técnico com a atribuição social de produzir o consumo 
de habitação que sustente a especulação e o crédito imobiliário 
foi o arquitecto, e é assim que a própria Arquitectura se afastou 
do planeamento, da construção, das preocupações com a or-
ganização da vida social, e se transformou numa disciplina de 
produção de novidades, geralmente definidas visualmente, no 
contexto do mercado.
Em Portugal esta realidade associou-se curiosamente à demo-
cratização do Ensino Superior no pós-25 de Abril, e depois à 
progressiva mercantilização e privatização do mesmo ao longo 
das últimas duas décadas, para produzir o actual quadro labo-
ral nacional na Arquitectura, num país em que a desproporção 
do peso do sector da construção na economia é paradigmáti-
co, em que essa construção tende a ser improdutiva, e em que 
há um enorme défice de construção que constitua investimen-
to produtivo.

Representação e Organização
As próprias instituições evoluíram neste contexto, e a trans-
formação da Associação dos Arquitectos Portugueses na actual 
Ordem dos Arquitectos, em 1998, foi a última etapa de um pro-
cesso histórico de elitização da profissão.
Não apenas de elitização dentro da profissão, entre arquitectos, 
mas de distanciamento dos arquitectos relativamente ao res-
tante da realidade social, sendo que as discussões abrangentes 
que os arquitectos outrora fizeram sobre as necessidades so-
ciais e o possível contributo da Arquitectura se transforma-
ram em reivindicações cada vez mais meramente corporativas. 
Exemplo típico é a relativamente recente reivindicação de uma 
política pública de Arquitectura, vinda do último Congres-
so, que não pode deixar de ser lida com suspeita no contexto 
em que surgiu, no cenário pós-crise em que o sector privado 
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da construção pura e simplesmente desabou. Olhando para a 
trienal imediatamente anterior, que incidia sobre todas as for-
mas e maneiras como os arquitectos podiam contribuir para a 
destruição de todos os “vazios urbanos” ainda existentes, en-
chendo-os com casas, não se pode culpabilizar demasiado a 
tendência a ler uma certa hipocrisia da classe profi ssional, e 
particularmente do baronato da Arquitectura, que pedem in-
vestimento público em Arquitectura no momento em que o pri-
vado acaba.
Entretanto, a reordenação administrativa do território e o 
efectivo desmantelamento de uma boa parte do poder local, a 
destruição do aparelho produtivo e a desertifi cação, a deses-
truturação da rede de serviços públicos do país, a privatização 
e violenta profanação física dos equipamentos culturais das ci-
dades que constituem, além do mais, parte importante do pa-
trimónio construído, permanecem para já fora da esfera de in-
teresses da estrutura que representa e organiza os arquitectos. 
Isto não são simples bandeiras de interesse público, são de fac-
to as verdadeiras oportunidades de emprego para os arquitec-
tos. É na inversão deste processo de destruição do País, é na re-
construção da economia e do território nacional, que está a real 
necessidade social da Arquitectura hoje mas, sendo a completa 
antítese ideológica do regime actual, está longe de ser sequer 
contemplada pela instituição dos arquitectos, nele inscrita.
Mas é no condicionamento da realidade laboral de aumento da 
exploração e de concentração da encomenda que a Ordem de-
sempenha o seu principal papel, seja com os estágios que es-
tabelecem uma base de exigência muito baixa por parte dos 
trabalhadores, seja com o processo de admissão, que tendo co-
meçado como um mecanismo de fi ltragem do acesso à profi s-
são se transformou num mecanismo de fi nanciamento da sua 
cada vez mais insustentável estrutura político-administrativa, 
seja com a sistemática promoção do baronato da Arquitectura 
que foi emergindo em Portugal nos últimos trinta anos.

A crise hoje
O cenário de brutal crise do sistema intensifi cou todas estas 
contradições, contradições essas que são parte do percurso 
histórico que construiu essa mesma crise. Hoje a fatia de ar-
quitectos empregados é, com toda a certeza, ridícula, e com 
tendência a diminuir. Fazem falta dados concretos, mas são di-
fíceis de obter. O “Relatório – Profi ssão:Arquitecto”, promovi-
do pela Ordem em 2006 e que tem sido referência neste tipo de 
questões, está hoje certamente obsoleto.
Os arquitectos estão hoje em situação de desespero. E não ape-
nas os trabalhadores, pois até o baronato, que alimentou e se 
alimentou do processo neo-liberal de fi nanceirização da eco-
nomia, é agora vítima do seu bom trabalho, quando até o sector 
da construção está desmantelado, e a banca recebe juros, já não 
dos consumidores de casas, mas directamente do Orçamento 
de Estado.
É difícil ver o cenário actual como algo que não apocalíptico. A 
sustentabilidade fi nanceira da própria Ordem está em causa, 
com os arquitectos cada vez mais pobres e cada vez mais vendo 
a instituição como uma estrutura parasitária que não os ser-
ve. O corrente processo de revisão do Estatuto deixa adivinhar 
fracturas importantes no seu edifício político e administrativo, 

que mesmo a luta contra o recém-anunciado regresso ao fami-
gerado 73/73 difi cilmente colmatará, embora vá sem dúvida ser 
agitado no futuro próximo como bandeira de união de todos os 
arquitectos. Mas que interessa à esmagadora maioria dos ar-
quitectos, que perderam o emprego, ou nunca o tiveram, ou o 
vão perder a breve trecho, que desenhadores possam “assinar” 
projectos, quando não há encomenda?

Reestruturar e reorganizar a profissão
Efectivamente, vivemos um momento de viragem histórica, em 
que todos sentem, mesmo que subconscientemente, que o pro-
cesso histórico que foi funcionando até hoje não mais funciona 
nem funcionará.
É por isso oportuno este número do Boletim dos Arquitectos, 
em torno do tema do trabalho. Porque é no trabalho que está a 
chave da solução do problema. Só com uma reestruturação ge-
ral da forma como os profi ssionais se organizam na produção, 
e se relacionam com o restante da sociedade, se pode superar 
a completa ruptura social que hoje se vive. Isso exige, como é 
evidente, transformações profundas exteriores à classe profi s-
sional dos arquitectos. Mas nunca, em contextos de tais trans-
formações, os arquitectos deixaram de fazer parte delas. Neste 
momento histórico, é da enorme massa de arquitectos depen-
dentes, ex ou sub trabalhadores cada vez mais desempregados, 
que partirá essa participação.
Dentro das estruturas existentes ou a partir de novas estruturas 
que surjam do colapso das velhas, só na organização colectiva 
do trabalho, seja na luta política, seja nos próprios processos 
produtivos da Arquitectura, é que reside a possível superação 
da actual situação.

PLATAFORMA 
“MALDITA ARQUITECTURA”

Os arquitectos estão 
hoje em situação 
de desespero. É no 
trabalho que está 
a chave da solução 
do problema.











1 Por exemplo: Cabral, M. V. (coord.) & Borges, V. (2006). Relatório Profissão: Arquitecto/a. Lisboa: ICS/UL; Ordem dos Arquitectos, p. 10.

Este texto propõe uma reflexão introdutória ao que o tí-
tulo enuncia. Consciente das múltiplas e complexas di-
mensões possíveis escolhe-se analisar, primeiro, a re-

lação do emprego com a profissão e de como, do sítio menos 
espartilhado, o emprego, surgem alterações que se reflectem 
na profissão. Depois, continuando a abordar as mudanças, será 
desenvolvida uma breve leitura que cruza a chegada tardia das 
mulheres à profissão como potenciadora, na actualidade, do 
seu papel relevante na alteração da definição da mesma.
Profissão e emprego são duas esferas distintas que dicionários 
e sociólogos das profissões nos ajudam a discernir mas que, 
ainda assim, resultam próximas e cúmplices na ideia e na ac-

ção dos que as habitam. No caso da arquitectura encontramos 
a primeira, a profissão, em plena luta com uma crise de iden-
tidade, entre a sua definição tradicional – ao redor do projecto 
de arquitectura e de cidade e da sua concretização1 – e outras 
possibilidades cujos limites tardamos em compreender mas 
que indiciam uma efectiva necessidade de ampliação do campo 
disciplinar. Sobre o segundo, o emprego, de modo simplificado 
se poderá dizer que resulta, de certo modo, da primeira quando 
esta se concretiza em actividade remunerada.
A definição dos actos próprios da profissão encontra-se, legal 
e socialmente, fixada. A alteração destes, através da redefini-
ção dos seus limites, só lentamente acontecerá dentro da rí-
gida ideia de si mesma. Só do mundo das concretizações esta 
alteração poderá ser acelerada. A necessidade mas também o 
interesse em ser-se arquitecto/a para lá do que é definido tra-
dicionalmente tenderá a dissolver as fronteiras da profissão. A 
diversidade das actividades remuneradas menos tradicionais, 
mas relacionadas com a arquitectura, tem ajudado a repensar, 
reformular e ampliar a esfera da acção dos/as arquitectos/as. 
Curadoria, trabalho editorial ou investigação, são disso exem-
plo. Outras existem ou surgirão.
A capacidade que a profissão está a ganhar, no sentido de se 
tornar mais intervenção horizontal e menos acontecimento de 
excepção, será alimentada também pela necessidade e engenho 
de, da esfera da empregabilidade, podermos ser mais coisas e 
coisas diferentes. A diminuição significativa da encomenda 
tradicional acentua a necessidade de se identificar o que se en-
contra por realizar e que necessita incontornavelmente de ar-
quitectos/as.
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As mulheres têm uma entrada tardia na sua situação oficial e 
reconhecida de fazedoras da arquitectura e da cidade. Esta rea-
lidade é universalmente generalizável e Portugal não foi excep-
ção. Neste caso, é uma entrada que remonta a 1943, com as pio-
neiras Maria José Estanco (1905-1999) e Maria José Marques 
da Silva (1915-1994), e que só a entrada do século seguinte pro-
mete reinventar. Actualmente, as mulheres representam pou-
co mais de 40% do total de inscritos na Ordem dos Arquitectos, 
num crescimento que significa, pela curva até agora desenha-
da, que muito em breve a presença das arquitectas igualará, 
primeiro, e ultrapassará, depois, a dos seus colegas homens2.
Esta entrada tardia num mundo profissional inquestionavel-
mente patriarcal resultou numa residual presença feminina no 
panorama do estrelato arquitectónico. Ao instante em que es-
crevo este texto é anunciado o ganhador do Prémio Pritzker de 
2013. Será o 34.º ano do prémio que conta somente com duas 
arquitectas galardoadas: Zaha Hadid, em 2004, e Kazuyo Se-
jima, em 2010, em conjunto com Ryue Nishizawa. Visto deste 
ponto de partida tardio e pouco enraizado, não teremos sauda-
des do que não chegámos genericamente a ser ou a ter. Ou seja, 
tendo sido sempre parte efectiva de outras realidades – ausen-
tes, bastidores, equipas, colectivos – não temos uma determi-
nada prática como referência e, por isso, encontrar-nos-emos 
em vantagem na reinvenção das empregabilidades e da pro-
fissão. Aqueles que tradicionalmente não são parte relevante 
de um mundo profissional determinado encontram melhores 
condições de se adaptarem à nova realidade da profissão: com 
um centro gravitacional que se afasta do par encomenda/enco-
mendador tradicional.

A profissão está 
a tornar-se mais 
intervenção 
horizontal e menos 
acontecimento 
de excepção.

Anuncia-se sistematicamente o fim de uma época. Parece acer-
tada tal enunciação. Afirma-se, como seu prolongamento na-
tural, que o trabalho em arquitectura terminou. Mas estará o 
território construído resolvido e adequado às vidas? Não creio. 
Logo, não, não está esgotado o trabalho que é necessário reali-
zar pela parte de quem se dedica a criar soluções para os desafios 
desta natureza. De nos sentirmos e agirmos arquitectos/as num 
contexto necessariamente diferente dependerá, neste início do 
século XXI, a própria capacidade de a arquitectura se assumir 
como coisa relevante e com significado. Os formatos de acção 
mudaram. Mudará necessariamente o formato dos/as profis-
sionais que somos, dos processos onde nos decidimos envolver, 
das metodologias que escolhemos. Tenhamos nós capacida-
de de sair dos casulos autorais e arquitectocentrados e surgi-
rão possibilidades de se ser profissional da arquitectura muito 
mais além do que até aqui foi sendo aceite, desejado e reprodu-
zido. A arquitectura está morta. Viva a arquitectur@!

2 Percentagem de mulheres inscritas, no total dos membros (efectivos e suspensos), segundo dados oficiais da Ordem dos Arquitectos (Março de 2013): 1970 – 4,7%; 1980 
– 14,1%; 1990 – 23,5%; 2000 – 32,1%; 2010 – 39,2% e 2012 – 40,1%.



Não escolhi este curso por querer exercer a profissão. 
Pensei, como tantos outros, que a formação em Arqui-
tectura seria a mais abrangente e completa dentro da 

área artística, essa sim, escolhida com convicção. 
A arquitectura que eu aprendi não foi, ainda bem, a cartilha 
puramente técnica a que a prática profissional obriga. De outra 
maneira que interesse teria? Os melhores momentos do cur-
so (refiro-me, claro, à parte estritamente académica) caracte-
rizaram-se sobretudo por uma natureza criativa e artística. O 
que se poderia chamar de arquitectura real esteve conveniente 
e inteligentemente afastado do currículo. 
Houve uma altura, no entanto, em que acreditei no oposto dis-
to. Estudar arquitectura era, também, reconhecer a arquitec-
tura anónima, menos vistosa, medíocre até, que compõe a ge-
neralidade dos tecidos urbanos. 
O balanço do agora distante e fugaz período de formação é 
muitíssimo bom, apesar de ilusório no sentido em que referi. 
Os responsáveis por essa qualidade evidente, é preciso dizê-lo, 
foram os professores: Hestnes, Alves Costa, Vítor Figueiredo, 
Byrne... 
Mesmo quando o curso termina, e se está fora do regaço uni-
versitário, a aprendizagem não pára. Em um, dois, três ateliês, 
vai-se refreando o eu arquitectónico, enfatuado e acabadinho 
de sair da fornada. Lida-se com outros egos (e super-egos), 
trabalhando em conjunto para um fim claro e nunca antes ex-
perimentado: construir. Em tudo diferente do esforço habitual 
para as entregas de Projecto esperando agradar ao docente da 
cadeira. A partir daqui, tudo se torna mais sério. Aprende-se 
muito mas também se começa a sentir algum desencanto (o da 
profissão, não o da disciplina). E perde-se a inocência. 

Para não cair num tom demasiado cinzento, direi que a for-
mação em arquitectura ainda é comummente aceite como uma 
mais-valia se comparada com outras. Haveria muitas manei-
ra de o provar. Desde o respeito que a imagem do arquitecto 
granjeou nos últimos tempos (à OA e suas predecessoras o de-
vemos), até à noção de que o arquitecto precisou de boas notas 
para entrar e concluir o curso, sendo dificilmente, dada a ex-
tensão e exigência do mesmo, o típico mandrião ou pouco es-
tudioso.
Aparte destes clichés (que valem o que valem), a formação em 
arquitectura tem o dom de não ser (ainda) formatada. Ela abre 
portas e põe em diálogo áreas muito distintas do conhecimen-
to. Não acredito, portanto, que a excessiva especialização a que 
assistimos (e da qual pagaremos o preço em breve) tenha mata-
do completamente uma certa abrangência dos saberes e com-
petências que se esperam do arquitecto. É bom, aliás, que essa 
suposição (ou facto) se mantenha. Fazer arquitectura é, princi-
palmente, um acto de cultura. 
O maior património que retiro da minha formação é essa orien-
tação especial em estar atento, reflexivo e crítico em relação ao 
mundo. Poder-se-á dizer que é apenas mais uma forma dife-
rente de fazer as coisas. Também o é certamente, mas vai para 
além disso. Ser arquitecto, nem que seja só por um bocadinho, 
é carregar com orgulho uma formação única que influencia de-
cisivamente a ocupação que se tem, seja ela qual for.
Supondo que a ideia de carreira não irá desaparecer nem que se 
vá abdicar do termo novecentista de profissão, talvez os arqui-
tectos possam designar-se oficialmente acrescentando à sua 
formação a ocupação actual. Nada que não se faça já em áreas 
tão insuspeitas como a medicina. O hífen, essa partícula ho-
rizontal de tinta (entre o médico e o psiquiatra, por exemplo), 
afirma solenemente que somos, nesse preciso momento, mais 
que uma palavra: uma história, um percurso, um conjunto de 
escolhas múltiplas.

COM HÍFEN,
ARQUITECTO
por favor
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O determinismo profissional, aliás, nunca esteve na moda: ar-
quitecto-pintor ou pintor-arquitecto já o eram, há muito tem-
po, Nadir Afonso e aquele senhor suíço de óculos de massa pre-
ta que o empregou. E que dizer de Pancho Guedes: artista ou 
arquitecto? Álvaro Siza tem sido o escultor de formas que sem-
pre quis. Eduardo Chillida, ao contrário, trocou a arquitectura 
pela escultura. A lista desta bonita promiscuidade não acaba. 
Dela se destaca a capacidade dos arquitectos corresponderem 
e se apropriarem de outros campos (nem sempre) afins à ar-
quitectura.
Há quatro anos que dou aulas. Se me puserem um formulário 
qualquer à frente, hoje, preencho o espaço a seguir a profissão 
com gosto: professor. Talvez por achar que a imagem do profes-
sor precisa de estima social. Ou porque é uma profissão (ocu-
pação, tanto faz) no cerne da formação geral, que ajuda os mi-
údos a fazerem as suas próprias escolhas. Se calhar porque me 
lembro dos arquitectos que eram meus professores na facul-
dade...
Antes, por medo de ser redutor ou por não me levar demasia-
do a sério, o tal espaço ficaria em branco: nunca considerei que 
fosse apenas arquitecto. Tolice minha ter sido arquitecto-ac-
tor, arquitecto-cenógrafo, arquitecto-jornalista, arquitecto-
artista-e-tudo, e nunca o ter escrito devidamente. De agora 
em diante, quem sabe, encho-me de coragem e passo a colocar: 
professor-arquitecto. Ou arquitecto-professor. É preciso deci-
dir qual delas soa melhor. No caso desta contribuição, deixo a 
escolha ao cuidado da editora. Obrigado.

TIAGO LANÇA, Arquitecto nº 18000 
Arquitecto-professor
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BIM
− Uma mudança de paradigma. Uma oportunidade

Introdução

Várias formas de simulação têm vindo a ser usadas ao 
longo da história. Assim foi com as maquetas em ma-
deira do século XV no período da Renascença, os dia-

gramas, os projetos bidimensionais e especificações que têm 
sido usadas desde há centenas de anos como forma de trans-
missão de informação. Contudo, a informação contida nestas 
formas está incompleta e fragmentada. 
O Building Information Modeling (BIM) é uma nova aborda-
gem que envolve a geração e gestão de uma representação fí-
sica e funcional virtual de um empreendimento. O resultado é 
uma base de conhecimento partilhada que suportará a tomada 
de decisão ao longo do ciclo de vida do empreendimento, per-
mitindo a redução de custos, a eliminação de desperdícios e a 
melhoria da comunicação entre todos os intervenientes da ca-
deia de valor. O BIM é assim o projeto, mas também a simula-
ção do processo construtivo e da sua utilização.

Enquadramento
A indústria da construção é seguramente um dos sectores mais 
afetados pela crise económica. À semelhança do que aconteceu 
em anos anteriores, 2012 trouxe muitas insolvências e muito 
desemprego, sendo que apenas parecem escapar a este flage-
lo aqueles que, em devido tempo, apostaram numa internacio-
nalização dos seus serviços. Mais do que uma crise económica 

BUILDING 
INFORMATION 
MODELING
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ou financeira, o sector da construção em Portugal sofre de uma 
crise mais profunda e dificilmente transponível dentro dos li-
mites territoriais, uma vez que se assiste a um profundo dese-
quilíbrio entre a oferta e a procura. Por um lado, o stock habita-
cional encontra-se sobredimensionado face às necessidades do 
país e a maioria das necessidades de equipamentos públicos e 
infraestruturas estarão congeladas nos próximos anos, devido 
a todo o contexto económico do país. Por outro lado e agravan-
do esta situação, possuímos um sector da construção bastante 
expressivo na malha produtiva nacional e demasiado equipado 
ao nível não só dos recursos humanos mas também físicos (es-
taleiros, equipamentos, indústrias, armazéns, entre outros). 
Urge exportar toda esta capacidade instalada e para isso será 
necessário organizar o sector, promover a sua agregação, pro-
curando ganhar dimensão para obter visibilidade no mercado 
internacional e torná-lo mais eficiente reduzindo falhas de co-
municação, erros de projeto e/ou construção.   
Depois de um ano péssimo para o sector, surge no início de de-
zembro a informação de que entre janeiro e novembro tinham 
declarado insolvência 5.808 empresas, mais 1.730 que no mes-
mo período de 2011 e mais 2.172 que em 2010. Ou seja, há em 
média 25 empresas por dia a recorrer aos tribunais para decla-
rar falência.
Com a crise e a austeridade, aumentou também o crédito mal-
parado, sendo que no final de junho os bancos tinham em car-
teira 14,37 mil milhões de euros de crédito com cobrança duvi-
dosa. Sublinhe-se, no entanto, que mais de metade do crédito 
que estava em incumprimento dizia respeito à área da constru-
ção e do imobiliário.
Outro dado relevante do ano diz respeito ao licenciamento de 
fogos para a construção de casas novas, que este ano atingiu 
mínimos históricos: os mais baixos dos últimos 11 anos, já que 
apenas 3.357 fogos obtiveram autorização, menos 32,9% que 
em 2011.
Também os fornecedores têm sido atingidos fortemente pela 
crise económica do sector. Um dos sinais da profunda crise que 
se vive entre fornecedores - o consumo de cimento em Portugal 
- está ao nível mais baixo desde 1973, ou seja, de há quase 40 
anos. Em 2012 registou uma queda de 26,9% face a 2011, para 
3,3 milhões de toneladas.
A atual crise económica não só em Portugal, mas também a ní-
vel internacional, tem tido também um impacto negativo enor-
me nas margens de lucro  das obras de construção civil e isso 
leva a que o risco inerente à execução de cada obra tenha au-
mentado significativamente para os vários intervenientes. 
Mais do que nunca os vários intervenientes têm dedicado maior 
atenção à gestão das suas empreitadas, procurando tornar as 
mesmas cada vez mais eficientes.
Ou seja, face ao atual contexto extraordinariamente comple-
xo, a implementação de novas tecnologias e metodologias que 
ajudem e facilitem o desempenho das organizações, afiguram-
se cada vez mais imprescindíveis para o sucesso e consequente 
dinamismo das organizações, implicando assim uma aposta, 
por parte das mesmas, na modernização dos métodos e pro-
cessos utilizados a fim de se destacarem na qualidade da oferta 
e no melhoramento do desempenho e aumentando a sua capa-
cidade competitiva a nível internacional.

Tendências
Da mesma forma que a introdução do CAD na indústria da cons-
trução rapidamente se tornou um standard em detrimento de ou-
tros meios de representação, também a dinamização do BIM irá, a 
médio prazo, promover a afirmação deste como um novo standard. 
O papel de destaque que o BIM tem vindo a assumir ao longo de 
todo o ciclo do empreendimento de construção é comprovado 
pelo investimento internacional que tem sido concretizado pelos 
grandes promotores imobiliários, projetistas, construtores, en-
tidades licenciadoras e outras. A utilização de BIM é já imposta 
em alguns países para determinados tipos de obra, estando pre-
visto que esta obrigatoriedade seja alargada no futuro.
Existe então uma tendência internacional de se promoverem ini-
ciativas nacionais que visem a criação das bases à obrigatorieda-
de do BIM em obras públicas e consequentemente na promoção 
privada. A título de exemplo, temos que na Finlândia, a Finnish 
Transport Agency estabeleceu como meta para 2014 solicitar que 
todos os seus grandes projetos de infraestrutura sejam execu-
tados em BIM. Na Dinamarca, a Bygnings Informations Mo-
dellering definiu que, a partir de 2012, os projetos públicos (ou 
com 50% de verbas públicas) com valor superior a 2.7 milhões 
são obrigatoriamente em BIM. Na Noruega, a Statsbygg, agên-
cia responsável por construir e gerir edificações públicas, usa 
BIM para todos os novos projetos. Na Holanda, desde novembro 
de 2011 que o BIM é obrigatório para projetos públicos com valor 
superior a 10 milhões. No Reino Unido, iniciou-se um programa 
público em 2012, tendo-se definido que até 2016 todos os proje-
tos públicos deverão ser em ambiente BIM (em nível 2 de maturi-
dade). Nos EUA, desde Setembro de 2006 que o BIM é obrigató-
rio em todos os projetos suportados pela GSA. Em Singapura foi 
definida a obrigatoriedade para projetos grandes até 2013 (Ar-
quitetura) e 2014 (Engenharia). 

O BIMFórum Portugal e o Grupo 
de Trabalho BIM da Plataforma 
Tecnológica Portuguesa 
da Construção (PTPC)
A missão do BIMFórum Portugal é facilitar e acelerar a adoção 
do Building Information Modeling (BIM) na indústria da Cons-
trução. O Grupo de Trabalho BIM (GTBIM) da PTPC tem como 
objetivo liderar a promoção do BIM em Portugal, envolven-
do toda a fileira da construção no desenvolvimento das melho-
res práticas e normas para a gestão virtual de empreendimentos 
(na conceção, construção e exploração) que sejam o garante de 
uma diferenciação e maior vantagem competitiva da indústria 
da construção. Neste momento, o GTBIM encontra-se a traba-
lhar na definição de um roadmap estratégico de implementação 
do BIM em Portugal e de uma especificação que almeja vir a ser 
uma norma nacional que reja esta mesma implementação.



Requalificação de competências
O atual número de vagas no acesso ao ensino superior para os 
cursos de Arquitetura e afins está em completo desajuste com 
as necessidades do país. 
“O mercado (português) está parado e sem grandes possibili-
dades de se desenvolver nos próximos tempos.” diz João Belo 
Rodeia, Bastonário da Ordem dos Arquitetos, numa entrevista 
da RTP a 22 Agosto de 2012.
O grande volume de obras que estão a ser edificadas ou previs-
tas para os próximos anos, nos países emergentes, como o Bra-
sil ou Angola, estão a criar um novo mercado para os arquitetos 
e, de uma modo geral, para profissionais do setor da constru-
ção. É nesta área que se regista uma das maiores taxas de de-
semprego em Portugal, devido ao cancelamento ou adiamento 
de muitas obras públicas. As grandes obras projetadas necessi-
tarão de muita mão de obra especializada.
Contudo, estes mercados são apetecíveis tanto para profissionais 
portugueses como de muitos outros países e assim sendo é ne-
cessário que os nossos colegas se diferenciem de alguma forma.
O enriquecimento do seu currículo com competências BIM, em 
paralelo com uma oferta de serviços BIM, permitirá aos nossos 
profissionais obter uma vantagem competitiva e ombrear com 
grandes gabinetes de projeto internacionais.
Por outro lado, uma aposta na formação profissional no âmbi-
to do BIM mesmo no plano nacional permitirá aos nossos pro-
fissionais prepararem-se para um futuro próximo onde a uti-
lização destas metodologias será obrigatória na submissão de 
projetos públicos. Esta é uma tendência internacional, o que 
nos faz acreditar que será também uma realidade portuguesa 
a médio prazo.

Desafio
Aproveitando o enquadramento concretizado no presente ar-
tigo à metodologia Building Information Modeling gostaria de 
desafiar todos os profissionais a participarem na 1.ª Conferên-
cia Internacional BIM. 
O Building Information Modeling (BIM) é uma nova aborda-
gem que envolve a geração e gestão de uma representação fí-
sica e funcional virtual de um empreendimento. O resultado é 
uma base de conhecimento partilhada que suportará a tomada 
de decisão ao longo do ciclo de vida do empreendimento, per-
mitindo a redução de custos, a eliminação de desperdícios e a 
melhoria da comunicação entre todos os intervenientes da ca-
deia de valor. O BIM é assim o projeto, mas também a simula-
ção do processo construtivo e da sua utilização.

A 1.ª Conferência Internacional sobre a metodologia BIM vai ter 
lugar nos próximos dias 20 e 21 de Junho, no Porto. A iniciati-
va acontece como resultado de uma co-promoção do BIMFórum 
Portugal e o Grupo de Trabalho BIM (GTBIM) da Plataforma 
Tecnológica Portuguesa da Construção (PTPC) que, na sua gé-
nese, promovem o aumento da competitividade na indústria da 
construção. Subordinada ao tema “Uma Mudança de Paradig-
ma”, a conferência pretende contar com os principais players in-
ternacionais do sector e receber os maiores especialistas na me-
todologia. 
A conferência pretende reunir os principais profissionais e in-
vestigadores da indústria da construção de um diversificado 
espectro de países para a partilha de experiências, desenvol-
vimentos, perspetivas e tendências nesta área. Está prevista a 
presença dos mais reconhecidos especialistas a nível interna-
cional, assim como os líderes da indústria para explorar este 
tópico tão atual. 
O evento terá uma duração de dois dias com sessões estratégicas 
e técnicas. Serão promovidos inúmeros momentos de socializa-
ção e networking entre profissionais, tendo em vista a partilha 
de conhecimento e a prospeção de oportunidades de negócio.
Toda a informação sobre o evento pode ser consultada em 
www.bimforum.com.pt
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cos e dos cidadãos, que no seu conjunto não se deverão limitar 
a respostas legais, normativas e regulamentares. Estas deverão 
ir mais além, através de instrumentos estratégicos que consti-
tuam ferramentas de apoio à tomada de decisão, de orientação 
de investimento, de gestão equilibrada e eficiente de participa-
ção ativa.
Os instrumentos estratégicos globais e setoriais são a base 
de pensamento e ação para voltar a criar dinâmica, expetati-
vas e emprego, numa óptica de gestão equilibrada de recursos, 
de responsabilização na definição e financiamento de investi-
mento, na promoção e salvaguarda do presente e futuro das ci-
dades e regiões. 
O urbanista e o planeador deverão promover, esta mudança de 
paradigma, mais assente na consciência coletiva do que so-
mos, do que temos, do que pretendemos e de como lá chega-
mos. Há espaço para todos e com todos deverão ser abertos os 
horizontes para além dos limites das nossas cidades e da nossa 
identidade territorial. O conhecimento e a aprendizagem estão 
interligados a um pensamento de escala global. Há que ver, in-
vestigar, trabalhar em outras realidades urbanas, igualmente 
complexas, e experienciar modelos diversificados de interven-
ção nos domínios da revitalização, consolidação, reconversão e 
desenvolvimento urbano.  
Vive-se aqui e planeia-se aqui, numa Europa que, à semelhan-
ça de outros territórios, se define como desenvolvida, mas há 
que despertar para as economias emergentes. Hoje o arquiteto, 
o urbanista, o planeador deve pensar à escala global e perce-
ber como o seu trabalho, o seu conhecimento, a sua experiên-
cia podem ser incrementados e valorizados noutros territórios 
com as suas particularidades e vicissitudes. Hoje, o laboratório 
urbano vai para além da janela que ilumina o estirador de quem 
desenha, da secretária de quem aprova e do cofre de quem in-
veste!
… Não são as políticas de ordenamento, nem mesmo o urbanis-
ta, quem mais ordena, mas sim a sociedade com base na res-
ponsabilidade de uma estratégia coletiva. 

F. JOÃO GUIMARÃES, Arquitecto nº 14232 
membro da Comissão Executiva 
do Colégio de Especialidade de Urbanismo

DENTRO 
Cidade, cidades, palcos de grandes transformações e di-

nâmicas demográficas e económicas, espaços ativos de 
competitividade e cidadania, territórios de eleição para 

residir e trabalhar, um princípio basilar da urbs et civitas.  
O desenvolvimento destes territórios e a evolução das suas so-
ciedades ocorrem, cada vez mais, sobre formas complexas e rí-
gidas nas quais a ocupação e uso do espaço nem sempre acom-
panham o desenvolvimento económico, o bem-estar social, a 
defesa do ambiente e a verdadeira melhoria das condições de 
vida dos cidadãos. 
Neste tempo em que o princípio de residir e trabalhar no espa-
ço urbano se torna estranho, por via de uma economia estag-
nada, pela falta de oportunidade e pela desilusão social gene-
ralizada, há que refletir e procurar novas oportunidades para 
a urbe e para os seus. Hoje, o paradigma do desenvolvimento e 
do planeamento deve ser assumido de forma mais abrangente, 
associando-se à revitalização funcional e social dos territórios 
e não somente ao projetar de novas áreas urbanas, que não res-
pondem à dinâmica da cidade de hoje e de amanhã. 
A cidade não deve estar manietada por um planeamento rígido 
ou mesmo estanque, os instrumentos de gestão do território e 
do urbanismo para além do seu rigor deverão ser mais opera-
cionais e estratégicos. Um ordenamento eficiente invoca, pois, 
uma vontade política empenhada, séria e racionalista. Esta de-
verá ser acompanhada por quem habita, trabalha, gere e pla-
neia, numa reflexão conjunta e na definição de caminhos a se-
guir, promovendo, por um lado a consolidação e, por outro a 
competitividade e sustentabilidade do território. 
A realidade atual condiciona fortemente o desenvolvimento 
urbano que se pretende, levando a que se sobreviva e não viva, 
condicionando a qualidade de vida intata, deparando-se de dia 
para dia com problemas urbanos e territoriais complexos – a 
degradação das infraestruturas, a desqualificação dos núcleos 
urbanos, o abandono do centros e um número indeterminado 
de outras carências, que se pensavam do passado, ao nível do 
habitat, da mobilidade e das infraestruturas sociais.  
Hoje, com os reflexos negativos da economia, há que encontrar 
novos modelos de ordenamento que potenciem uma nova voca-
ção urbana de referência regional e internacional. 
Este é o problema, mas também a oportunidade que o urbanis-
ta e planeador deverá abraçar em conjunto com outros agentes 
do planeamento. Planear e ordenar o território é criar expeta-
tivas, não somente focadas na cidade, mas no contexto das co-
nurbações, das áreas metropolitanas e regiões urbanas. 
O pensar, gerir e dinamizar a cidade e o território não é respon-
sabilidade exclusiva da administração, também o é dos técni-

DE TI, Ó CIDADE...



(...) 
ANA VAZ MILHEIRO – Existe uma imagem generalizada de 
que um “arquitecto independente” é aquele que mantém um 
escritório aberto – na perspectiva da tradição da velha tradição 
da “profissão liberal” - e que, pelo contrário, quando se tra-
balha para a Administração Local – como é o teu caso – difi-
cilmente se pode exercer de forma independente. Mas ao longo 
destes anos em que tens trabalhado na Câmara de Montemor-
o-Velho conseguiste encontrar “espaço” de liberdade que mos-
tra muito bem como se pode ter autonomia trabalhando para 
o poder autárquico. Gostava que falasses um pouco sobre essa 
experiência.
MIGUEL FIGUEIRA – A opinião pública tem um grande des-
conhecimento relativamente ao que é a máquina do estado – 
não é só a Câmara –, mas do funcionamento da Administração 
em geral. A primeira ideia errada é que os técnicos, que estão 
na estrutura do Estado ou da Administração Local, trabalham 
para os políticos, quando o nosso compromisso é com os cida-
dãos. O presidente da Câmara não é meu cliente, aliás tanto eu 
como ele estamos lá para servir aquela comunidade específi-
ca. As autarquias são pessoas colectivas territoriais, e nós esta-
mos lá como agentes, para apoiar o exercício dos direitos e de-
veres de cidadania. Aqui o cidadão é o “accionista”. Por acidente 
de percurso, fui parar a uma estrutura mais ou menos ligada 
com uma câmara, que era um Gabinete Técnico Local. Fui-me 
aproximando e aprendendo. Hoje tenho uma outra consciência 
e estou na Câmara de Montemor-o-Velho claramente por con-
vicção: é o sítio onde quero estar. Uma das razões desta minha 
opção relaciona-se com um princípio constitucional: o princí-
pio da descentralização que remete a gestão do território, e de 
determinada comunidade, para uma dimensão de autonomia e 
isso é que dá forma à Administração Local. A Constituição da 
República Portuguesa confere poderes à Administração Local 
para a prossecução do interesse próprio de determinada comu-
nidade e de determinada parcela do território.
AVM – Uma coisa é a Constituição que tem uma base, dir-se-
ia, “utópica”. Outra coisa é a realidade. Os políticos estão su-

jeitos aos famosos ciclos eleitorais de quatro anos, nem sempre 
ajustáveis a uma ideia de “bem público” e que se rteflecte na tal 
gestão do território de que falas.
MF – Nada disto é directo, mas se formos ver às bases... No 
outro dia comprei a Constituição da República – andava para 
a comprar há imenso tempo; é um livro que devemos ter em 
casa... e aquilo até é bonito, contrariamente ao que depois é todo 
o edifício jurídico que vem dali, com uma linguagem que nin-
guém percebe, com excepção dos juristas. Mas a base é mui-
to boa e, de facto, fico a pensar: “Se reflectirmos na derradeira 
obra de arquitectura que é a cidade, e que em cada projecto iso-
lado estamos a contruí-la, então, o sítio privilegiado e aquele 
onde queremos estar é a Administração Local”; porque é o local 
ideal para trabalhar com independência.
AVM – No quotidiano da Câmara, como é que se pratica essa 
independência de que fala a Constituição?
MF – A palavra-chave que resulta do texto constitucional é 
“autonomia”: trabalhar com autonomia na prossecução do in-
teresse próprio daquela comunidade e daquele território. Na-
turalmente que também se pode pôr a questão dos arquitectos 
externos que trabalham para a Administração, porque há es-
critórios que trabalham com a encomenda pública. Mas sabe-
mos que a questão da encomenda pressupõe a figura de cliente 
e de uma relação comercial. Apesar de ser legítimo o interesse 
próprio do privado, a lógica empresarial tem por objectivo úl-
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timo o lucro. Uma das grandes vantagens de estar na Adminis-
tração é que aqui não estamos na lógica do mercado, porque é 
de serviço público que se trata. Como imaginas, tenho de ge-
rir conflitos com as juntas de freguesia, as associações, os mu-
nícipes... E é na equação do problema – da gestão dos pedidos 
ou das encomendas de necessidades colectivas – que está parte 
do exercício dessa liberdade, porque a minha acção tem de ser 
uniforme e impessoal.
AVM – Estás a dizer, no fundo, que na Administração local 
existe maior liberdade para enquadrar os diversos problemas 
ou os diversos pedidos.
MF – E isso é fundamental. Se formos virtuosos, habilidosos, 
conscientes, se pensarmos bem, conseguimos dar uma boa res-
posta arquitectónica; mas o problema é que na maior parte dos 
casos a pergunta é errada. Na Administração tenho que, por 
obrigação e inerência funcional, abrir o leque e perceber que, 
mesmo ao serviço de uma associação ou junta quaisquer, te-
nho de preservar outros bens públicos que eventualmente po-
deriam estar em conflito. Vamos pôr hipóteses: o modo como 
o País foi construído nas últimas décadas: porque o terreno é 
maioritariamente privado, foi essencialmente através da lógica 
privada do loteamento. Foi-se fazendo, dividindo e construi-
do a cidade assim. É a lógica da pirataria: o pirata/especula-
dor oferece ao arquitecto uma ilha, concedendo-lhe poderes 
para ali reinar desde que este não se descuide com os índices 
de construção... Podemos ter empreendimentos absolutamen-
te espectaculares feitos por colegas nossos, mas não quer dizer 
que aquilo dê boa cidade; não dá, não há hipótese de dar porque 
é-se sempre refém da lógica dos piratas.
AVM – Ser liberal implica colocar interesses privados acima de 
interesses públicos?
MF – A questão é: “Eu, com um escritório privado, como é que 
me vou posicionar perante o especulador imobiliário? Ah, não 
concordo e não faço?” Não dá, não me viabiliza o escritório. No 
passado era possível ter um pequeno escritório, dar umas aulas 
e conseguia dizer-se que “não” porque a estrutura era relati-
vamente sustentável... depois aplicavas todo o teu talento a fa-
zer casas para médicos e advogados em lugares cuidadosamen-
te seleccionados e raramente entravas em discussão da cidade. 
Escolhes ser liberal e, obviamente, isso implica teres de prestar 
vassalagem ao encomendador; é uma questão de sobrevivência 
natural numa lógica de mercado liberal onde nos encaixamos 
enquanto prestadores de serviços. Não é um problema exclu-
sivo da nossa área disciplinar, é transversal a outros sectores. 
Não é só o sector financeiro que está em crise é também fazer 
a cidade, ou a forma de a fazer. Tal como no sector financeiro, 
acreditou-se que a liberalização dos mercados traria vantagens 
para todos, mas não foi isso que aconteceu, e hoje, depois de 
décadas de “menos estado”, estamos a assistir ao financiamen-
to da banca pelos poderes públicos...

AVM – Depreende-se do que dizes que, literalmente, “ser in-
dependente” é poder “dizer não”?
MF – Nim... Não é fácil esta simplificação, porque se disser 
sempre que não o País fica por fazer... (Há porventura um não 
na minha carreira que terá sido importante para a minha in-
dependência: o não ao crédito à habitação...) Mas mais do que 
o poder dizer não, importa saberes como e onde o fazer para 
conseguir vioabilizar o teu trabalho com liberdade. Na Câma-
ra criei o meu espaço e consegui ter, naturalemnte, o respeito 
dos políticos com quem trabalho. Apesar de existirem diver-
gências, que são conhecidas e debatidas, há um respeito mútuo 
que me permite ter condições para desenvolver o meu trabalho 
e estabelecer pontos de contacto... porque uma coisa é certa, 
não se consegue fazer nada na cidade se não houver esta con-
vergência técnico/político, o que não implica que tenha de exis-
tir convergência ideológica.
Conheço os dois lados. Já estive dentro e fora da Administra-
ção. Quando saí pensei: “Finalmente livre, agora deixei de atu-
rar políticos, sou independente.”
AVM – E o que correu mal?
MF – Talvez por defeito de formação, não sei fazer de outra 
maneira e entusiasmo-me com estes assuntos. Pedem-me um 
largo e estudo a cidade, porque é assim que tem de ser. Mas en-
quanto no público o investimento no aprofundamento do estu-
do do território é capitalizável, no privado é mais um “investi-
mento a fundo perdido”.
Acresce ainda que nenhum daqueles trabalhos realizados para 
o sector público na actividade privada foi concretizado; não 
“andaram”.
(...) 

extracto da entrevista a Miguel Figueira (arquitecto n.º 5260), 
conduzida por Ana Vaz Milheiro, sob o título “Se queres dan-
çar, paga a banda!”, publicado in JA 240, Jul./Ago./Set. 2010, 
p. 98-115.
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(Des)emprego 
Falar de Emprego para Arquitetos em Portugal em 2013 é 

necessariamente falar também da sua escassez, do de-
semprego instalado e da dificuldade de acesso ao traba-

lho e à encomenda.

Por um lado, a Arquitetura em Portugal atinge um nível de re-
conhecimento, nacional, internacional, social e politico e uma 
visibilidade pública nunca antes alcançada; por outro, a em-
pregabilidade dos arquitetos em Portugal mergulhou numa 
profunda crise, cuja “luz ao fundo do túnel” é difícil vislum-
brar.

Curiosamente, uma e outra situação estão afinal intimamente 
ligadas, como duas faces de uma mesma moeda, cujo contorno 
podia ser ligeiramente diferente, mas apenas ligeiramente. 

Em 1990 estavam registados em Portugal apenas 5.000 arqui-
tetos, hoje somos 20.000. Demasiados, dizem alguns caríssi-
mos colegas, ideia que me parece absolutamente errada. Os ne-
cessários, direi eu! 

Os necessários para quê? 
Os necessários para que Arquitetura portuguesa tenha conse-
guido sair do pequeno e limitado círculo da sua existência, e te-
nha agora, e só agora, atingido o patamar inquestionável de ex-
celência enquanto produto tangível e na consciência social do 
papel do Arquiteto em Portugal.

Reconhecidamente falta o espaço físico nesta folha para enu-
merar e prestar mais uma merecida homenagem a todos os 
ilustres colegas que foram agraciados com prémios e distin-
ções nos últimos anos. Mais espaço falta ainda para enumerar 
os muitos cursos de Arquitetura que proliferaram pelo nos-
so país nas últimas duas décadas. Mas não faltam os críticos 
desses mesmos cursos, nem a minha opinião de que não há em 
Portugal um único Arquiteto a mais!

Se não, vejamos: teria sido possível que tantos colegas tivessem 
tido tão valiosas e enriquecedoras experiências enquanto do-
centes, se não tivessem aberto esses cursos? E não foi essa, a 
docência, uma atividade que potenciou e contribui para o pró-
prio sucesso dos professores enquanto arquitetos? E podemos 
nós defender que os alunos que completem satisfatoriamente 
esses cursos vejam a sua admissão bloqueada com a descul-
pa de já sermos demasiados? E por último: teria a Arquitetu-
ra Portuguesa chegado onde chegou, teriam sido recebidos to-
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dos estes prémios e o reconhecimento da sociedade se não fosse 
cada um dos 20.000 que somos? Parece-me que não! E parece-me 
que tal como os agricultores, andamos a desejar ter ao mesmo 
tempo “sol na eira e chuva no nabal” – o que sabemos não ser 
possível.

O que me parece elementar é assumir que o sucesso da arqui-
tetura portuguesa de hoje passou também por esta experiência 
vertiginosa de mais do que duplicar o número de arquitectos 
em apenas 10 anos. Tem aspetos negativos? Claro que sim! Foi 
um feito extraordinário sem o qual não teríamos atingido o ní-
vel de que hoje tanto nos orgulhamos? Com certeza!    

A Arquitetura desenvolve-se aqui como num outro qualquer 
local – com capital humano. Sem arquitetos não há arquite-
tura. 

Falar de emprego é hoje, tristemente, falar de desemprego. Mas 
é também falar de um longo caminho percorrido, de desajustes 
que importam corrigir e de um enorme desafio: superar o de-
sequilíbrio causado por um decréscimo da encomenda para um 
número crescente de arquitectos. 

Segundo os dados do Conselho de Arquitetos da Europa, entre 
os anos de 2008 e 2012 a encomenda de serviços de Arquitetu-
ra caiu em toda a Europa mais de 30%, no entanto, o número 
de arquitectos no espaço Europeu cresceu 4% nesses mesmos 
4 anos. 

Entre nós, esse desequilíbrio traduz-se hoje em cerca de 16% 
de desempregados, 40% dos quais há mais de um ano. Se jun-
tarmos os quase 5% de colegas que emigraram e ainda os 7% 
que exercem funções noutras áreas que não a arquitetura, po-
demos concluir que por razões distintas há hoje cerca de 5.600 
arquitetos portugueses que não exercem a profissão em Por-
tugal. Um número preocupante, sobretudo quando pensamos 
que há pouco mais de 20 anos atrás o número total de arquitec-
tos não chegava a 4.000.

Preocupante é também pensar que a contratação de arquitetos 
para o setor privado, muito penalizado pela diminuição da en-
comenda, não será compensada pela contratação pública, uma 
vez que este setor absorveu já cerca de metade dos arquitetos 
formados nos últimos 13 anos, com especial relevo para a con-
tratação feita pelas Câmaras Municipais. Acresce ainda a di-
minuição do número de alunos em cursos de arquitetura, ten-
dência recente e em linha com o panorama geral europeu, que 
significará um abrandamento do crescimento de novas admis-

sões futuras, mas também, na diminuição imediata do número 
de arquitetos empregados devido à dispensa de docentes. 

A enorme mais-valia que foi a democratização do acesso à Ar-
quitetura, com particular incidência nos anos 90, permitiu, em 
simultâneo, abri-la a maior número de profissionais e torná-la 
mais acessível a maior número de cidadãos; despertar crescen-
te interesse, visibilidade e generalizado conhecimento da pro-
fissão entre os portugueses; alargar a sua área de atuação por 
todo o país e em diversos atos profissionais; assim como pres-
tigiar a Arquitetura e a profissão de arquiteto, tornou-se entre-
tanto num enorme desafio por resolver.
O futuro da profissão passa por apostar de forma firme e pros-
petiva na diversificação profissional no âmbito do projeto e 
para além deste, defendendo todos os seus atos próprios e pro-
curando responder ao desequilíbrio entre as oportunidades de 
emprego e trabalho e aqueles que as procuram. Uma realidade 
assente na diversidade dos atos profissionais, na diversidade do 
seu exercício, em crescentes e distintas capacitação e habilita-
ção, na reorientação do projeto para a reabilitação, manuten-
ção e sustentabilidade do edificado, nas sinergias com a socie-
dade civil e com os diversos atores do mundo da construção, na 
descentralização da prestação de serviços de arquitetura para 
além das grandes áreas metropolitanas e na internacionaliza-
ção.

VICENTE GIÃO ROQUE, Arquitecto nº 13705

Vogal do Conselho Directivo Nacional

Prestigiar 
a Arquitetura 
e a profissão 
de arquiteto 
tornou-se 
num enorme 
desafio.



A Arquitetura é um elemento fundamental da história, da cul-
tura e do quadro de vida o que só pode ser assegurado como di-
reito fundamental consagrado na Constituição se a sua prática 
for exercida em condições de emprego compatíveis com as exi-
gências de formação e responsabilidade profissional requeri-
das.
Como conciliar o princípio da dignidade profissional dos ar-
quitetos com a situação atual de desemprego generalizado e de 
luta por manutenção ao ativo? Como conciliar com a situação 
de fragilização da democracia, dos cidadãos e suas associações, 
com a situação de sobrevivência frente a um horizonte de futu-
ro incerto? É uma realidade que tem de ser enfrentada com as 
medidas adequadas.

Embora os atuais estatutos da OA circunscrevam o zelo pela 
dignidade dos arquitetos à valorização profissional e cien-
tífica, e à defesa dos respetivos princípios deontológicos, os 
Conselhos Diretivos Regionais e Nacional tem desenvolvido 
iniciativas junto do governo e da opinião pública, e ainda de di-
namização e diversificação do mercado da procura e oferta de 
emprego, e de incentivo a novas oportunidades para o exercício 
profissional. Contudo, sem a capacidade de resposta adequada 
da OA à situação de desemprego, muitos membros da OA nessa 
situação recorrem à suspensão da inscrição na OA, afastamen-
to que visa tão somente a dispensa do pagamento das quotas e 
outros encargos devidos pelo exercício da profissão como for-
ma de ajustar os seus limitados orçamentos, nalguns casos já 
só de sobrevivência.
 
A quota atual, 190 € anuais – que na situação de desempre-
go não é na prática dedutível em sede do IRS – vincula a res-
ponsabilidade associativa e a solidariedade coletiva dos seus 
membros, e é o  montante da sua cobrança que permite à OA 
o desempenho das suas funções e o seu normal funcionamen-
to. Contudo o atual montante da quotização não cobre os cus-
tos de funcionamento e aponta para a fragilidade das condições 
de sustentabilidade da própria OA, que a agravarem-se podem 
pôr em causa a sua própria sobrevivência.

A situação do não pagamento de quotas pelos membros da OA 
conduziu à iniciativa do programa de recuperação de quotas, 
proposto como ajustado à situação concreta de cada membro e 
visando o fracionamento da sua regularização num prazo alar-
gado. Contudo, na situação limite do incumprimento do paga-
mento de quotas superior a dois anos e da sua não regulariza-
ção, prevê-se o sancionamento disciplinar e o processo para a 
execução de penhora de bens. Esta situação limite tem susci-
tado o pedido da intervenção do Provedor da Arquitetura, nal-
guns casos em situações de incredulidade e agravo da iniciativa 
extrema da OA, noutros de não reconhecimento da razão invo-
cada pela OA.

LUÍS VASSALO ROSA, Arquitecto nº 278

Provedor da Arquitectura

Por
uma

mais justa e solidária 
com os arquitetos sem emprego
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Esta realidade deve 
ser objeto de uma 
profunda reflexão 
e da adoção das 
medidas ajustadas.

A realidade hoje é a do aumento muito significativo dos mem-
bros com a inscrição suspensa na OA face à sua fragilidade fi-
nanceira, para não terem o encargo do pagamento das quo-
tas, os quais ficam sem direito aos serviços prestados pela OA e 
consequentemente sem acesso à emissão das certidões e a ou-
tros serviços indispensáveis ao licenciamento dos atos próprios 
do arquiteto. Paradoxalmente, quando o membro mais neces-
sita do apoio da OA, para lutar pela sua manutenção no ativo e 
assegurar o exercício da profissão, é quando se sente mais de-
sapoiado e à margem da associação profissional, associação 
que tem nas suas atribuições o de zelar pela dignidade profis-
sional dos seus membros. Claro que não incluo os casos de des-
leixo reiterado ou outros que não se inscrevam na preocupação 
expressa.
Face aos casos que me foram apresentados, e tendo presente 
que na relação da OA com os seus membros, além da relação 
requerida pelo exercício profissional há que garantir e valorizar 
a relação própria da associação profissional enquanto comuni-
dade dos arquitetos com o arquiteto enquanto cidadão, reco-
mendei aos Presidentes da Assembleia Geral, Conselho Nacio-
nal de Delegados, Conselho Diretivo Nacional:

“A grave crise económica que diretamente afeta todos os cida-
dãos e arquitetos em particular configura uma situação de ele-
vada sensibilidade social e que como tal deve ser gerida, com 
ressalva tanto da dignidade dos membros da OA como da ido-
neidade e justiça dos atos próprios dos órgãos da OA.
Os Estatutos e Regulamentos em vigor da OA - aprovados numa 
fase de crescimento económico e grande desenvolvimento das 
atividades associadas ao setor da arquitetura, de pleno empre-
go e adequada retribuição - não contemplam as situações ex-
tremas de desemprego, reduzidos e incertos honorários e ven-
cimentos com que se confrontam atualmente muitos arquitetos 
no ativo. Como Provedor da Arquitetura chamo a atenção para 
esta realidade, que deve ser objeto de uma profunda reflexão e 
da adoção das medidas ajustadas a esta nova realidade.” A OA, na presente situação de generalizado desemprego, deve 

ter como prioridade cumprir a atribuição de zelar pela dignida-
de do arquiteto. Com esse objetivo admito como prioritário:

- A criação de um gabinete de apoio aos arquitetos na situação 
de desemprego. 

- A revisão do regime de receitas da OA de forma a equilibrar as 
quotizações dos seus membros com os efetivos proveitos mo-
netários do exercício da profissão: pela indexação ao valor do 
rendimento profissional, e pela compensação da eventual que-
bra de receitas da OA com a cobrança do serviço do registo de 
projeto – contrato, seguro e direito de autor.

Na situação atual creio não ser justo que não exista uma dife-
renciação dos encargos de quotização e dos serviços prestados 
aos membros da OA consoante o seu efetivo rendimento pro-
fissional e capacidade financeira.
Os órgãos e membros da OA não se podem dissociar da respon-
sabilidade de enfrentar a presente situação com as ações indis-
pensáveis para garantir uma associação pública profissional 
verdadeiramente representativa dos interesses da sociedade e 
dos arquitetos, que vá ao encontro das suas realidades presen-
tes e que como tal seja por todos reconhecida e apoiada.








