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EDITORIAL

INTER
P

NACIONALIZAÇÃO

or vontade ou por necessidade, a internacionalização
dos arquitectos portugueses tem percorrido caminhos distintos. Porque é que os percursos são tão diversos? Que oportunidades, que mercados se abrem?
Como se faz a sua gestão? A internacionalização dos arquitectos portugueses não é um fenómeno novo: corremos o mundo
da globalização desde o século XV e com marcas e marcos notáveis. Do “(…) grande “autor nacional” (…), criador anónimo e
colectivo da arquitectura vernácula, com a sua legião de artíﬁces, de artesãos, de mestres de obras e operários à mais recente
“gesta”, a fase dos 30 ou 40 anos pós 25 de Abril (...)”. “Somos

Portugueses, somos capazes de nos integrar como ninguém”?!
Os textos que se encontram dentro do Mapa Mundi são da autoria de André Caiado, Diogo Burnay, José Manuel Fernandes,
Miguel Judas, Paulo Martins Barata, Pedro Castro e Rolando
Borges Martins, de aqueles que responderam ao call for papers
que integram a separata laranja, de membros da comunidade
'Arquitectos pelo Mundo' – Lara Lucas, Paulo Areia, Rita Braga
Alves, Rita Ochoa e Sílvia Filipe, e os colegas do CIALP, Jaime
Comiche (Moçambique), Maria José Gomes Feitosa (Brasil),
António Gameiro (Angola) e Rui Leão (Macau). Boa viagem.
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Internacionalização DA

arquitectura
portuguesa
JOSÉ MANUEL FERNANDES, membro n.º 1003
Dezembro 2012

uma reﬂexão

É

interessante (re)pensar a internacionalização da arquitectura portuguesa desde vários pontos de vista, diferenciados
temporalmente.
Um deles é o de considerar essa internacionalização como ocorrendo desde o século XV. Neste campo, Portugal encetou o processo de
“tempo longo” conhecido como da Expansão Marítima, que haveria de se constituir em matriz indelével, identitária, inseparável do
ser português.
A constituição de vários e sucessivos “impérios” transoceânicos, de
África à India, desta ao Brasil, e deste, de novo, a África, atravessou seis séculos, do Quatrocentos ao século XX. Mas, fruto de um
Estado-Governo nacional sempre de tipo “débil” (como Lúcio de
Azevedo tão bem ajudou a caracterizar no livro de história económica “Épocas de Portugal Económico”, em meados de Novecentos)
– Portugal, com uma escassa população de “ﬁnisterra”, com recursos minerais e agrícolas muito limitados, como uma área territorial
diminuta, sempre esteve empenhado, endividado, pois todo o gigantesco esforço de construção de frotas navais, de fortiﬁcações, de
centenas e centenas de arquitecturas e de dezenas de cidades alématlântico, – esforço esse paulatinamente mundializado, teria de ser
ﬁnanciado por entidades com recursos que escapavam obviamente às possibilidades do “fraco” Estado português. Os banqueiros da
Flandres, de Centro Europa, de Itália, foram os credores quase permanentes da Coroa lusitana, mesmo nas épocas de glória ﬁnanceira mais aparente, como a do Ouro da Mina, da Pimenta da Índia,
dos Diamantes do Brasil. E, acrescento, da “Nova África” de 18601975.
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Isto para dizer que este terá sido o contexto no qual o nosso País,
envolvido, por vocação ou necessidade (pelas duas causas, possivelmente), num longo e continuado processo de construção e ediﬁcação além-mar, investiu frequente e certamente com arquitectosengenheiros de origem lusa, viajantes que percorreram as praças de
Marrocos, os sertões do Brasil, os conﬁns de África, até atingindo
os minúsculos Macau e Nagasaki – mas que, de igual modo, essa
primeira mundialização dos saberes e aplicações da arquitectura e
urbanístca europeias (muito eivada ainda de um Medievo-Renascentismo nos primeiro século da Expansão lusa), foi igualmente
(só) possível pela (dominante e) continuada “importação” de inúmeros autores, engenheiros militares, arquitectos, artistas, artíﬁces, provindos dos vários países europeus, com destaque para Itália,
mas sem olvidar a França e as Espanhas, a Inglaterra, a Alemanha e
todo o complexo centro-europeu.
Ou seja, que a internacionalização da arquitectura portuguesa, ao
longo da Idade Moderna, por escassez própria de saberes e de recursos, culturais e humanos, se fez necessariamente e muito de “de
fora para dentro”, recebendo nós, ﬁnisterra porﬁada mas pobre, a
par das “nossas” áreas ultramarinas, o inﬂuxo das culturas arquitectónicas e urbanísticas europeias, de Torralvas, de Torrianos, de
Cairatos, de Mardéis, de Fabris – além dos Arrudas e dos Santos/
Maias, mesmo do (já meio luso-brasileiro) Francisco Lisboa, noblesse oblige.
Este aspecto estrutural, “estrangeirado”, da nossa arquitectura mundializada, não lhe tirou curiosamente o sabor regionalista,
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Não esqueçamos
um outro grande
“autor nacional”
(...) que foi o criador
anónimo e colectivo
da arquitectura
vernácula,
com a sua legião
de artíﬁces,
de artesãos,
de mestres
de obras
e operários
idiossincrático, em suma, “português” – patente, ainda hoje, em
muitas obras “pelo mundo repartidas”, desde a geométrica praça
de Damão (Índia), fruto do engenho militar italiano, passando pelas igrejas de Landi erigidas no norteiro Maranhão brasiliano (São
Luís), até aos múltiplos trabalhos de Leonardo Torriano na urbanização e defesa das Ilhas Atlânticas (y compris as Canárias meiolusitanas). Pelo contrário: foi como se a maioria dos autores convidados (ou atraídos) para planear/ediﬁcar no mundo português
tivessem compreendido desde logo as características atávicas da
nossa cultura e contextos ediﬁcatórios (pequena escala, simplicidade, frugalidade, economia de meios, lhaneza de desenho), e, rapida
e eﬁcazmente, tivessem integrado e interiorizado essa “maneira”, e
assim activamente executado obras “aportuguesadas” (que de resto
terá sido o único modo de as ﬁnanciarem e logo de as construirem).
Note-se, no quadro referido, que este longo processo de “internacionalização” foi mais de “mundialização” do que propriamente com dimensão internacional – pois em muitos casos, funcionou
adentro dos “Espaços do Império”, em circuito semi-fechado, algo
alheio aos espaços e inﬂuências, arquitecturais e urbanísticas, dos
outros impérios (excepto, possivelmente, na curta fase ﬁlipina).

Não esqueçamos ainda um outro grande “autor nacional”, de efeito
mundializador, que foi o criador anónimo e colectivo da arquitectura vernácula, com a sua legião de artíﬁces, de artesãos, de mestres
de obras e operários, – Funchal e Angra, Praia e Mindelo, Olinda (e
Recife) com Ouro Preto, Goa e Macau, Luanda e Ilha de Moçambique, entre muitas outras realizações, – não são compreensíveis sem
essa dimensão da “cidade de paisagem”, fruto da articulação organicista e estética “de conjunto”, conseguida pela chamada “arquitectura anónima”, não erudita, “obra corrente” e/ou de acompanhamento, com o Território, com o Espaço e a Natureza.
De facto, o protagonista foi aqui o povo português, o qual, com seus
derivados mestiços e parceiros locais, através de inúmeros grupos
sociais, proﬁssionais, religiosos e culturais, ediﬁcaram também,
enquanto comunidade e saber colectivo, as sucessivas internacionalizações da arquitectura portuguesa. Veja-se a título de exemplo,
como Paulo Varela Gomes o demonstra de modo claro, na sua obra
recente sobre a “Arquitectura Católica Goesa”.
Noutra leitura, a dos tempos mais recentes, e no âmbito das novas
“regras” de hiper-mundialização, ao longo da segunda metade de
Novecentos, uma série de outras acções se impôs, e com mais incisão e proactividade pública nas derradeiras décadas do século XX e
inícios do XXI – foram estas acções desenvolvidas através do papel
do Estado, como agente fomentador e divulgador, ﬁnanciando sucessivas exposições itinerantes, em eventos internacionais – isto a
par da própria difusão provocada pelo saber forte e seguro dos Álvaro Siza, dos Carrilho da Graça e dos Souto de Moura, a partir dos
seus próprios processos criativos e produtivos.
Recordo apenas, a título de exemplos, três tipos de iniciativas em
que tive a honra de participar, contribuindo neste quadro, como
mentor, organizador ou agente institucional:
- A exposição “Sea, Stone and Cities”, produzida para o Ministério
da Cultura, exposta na Trienal de Milão de 1995, e que, pelo êxito alcançado, itinerou depois durante anos um pouco pelo mundo fora
(Portugal, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, China, Macau, 19961999) – tendo sido em Honk Kong, segundo os dados disponíveis, a
exposição de origem portuguesa mais visitada de sempre, cerca de
150.000 pessoas);
- A iniciativa, estruturada e institucional, das participações portuguesas oﬁciais na Bienal de Veneza e na Bienal de São Paulo, no âmbito arquitectural, que desde sensivelmente 2001 o Instituto de Arte
Contemporânea do MC pôde preparar e ﬁnanciar, e que ainda hoje,
através do seu sucessor na SEC (DGA), ainda “mexem”;
- A representação oﬁcial portuguesa de arquitectura, a expo.“21
Projectos do Século 21”, levada à Expo Internacional de Saragoça
2008, e que igualmente itinerou sucessivamente entre Portugal e
Espanha (2008-2011).
Fica porém, desta mais recente “gesta”, a sensação de que a fase dos
30 ou 40 anos pós 25 de Abril, europeísta, foi sol de pouca dura, foi
quase artiﬁcial na sua dinâmica, e tem vindo a desacelerar gradualmente – repare-se que o investimento com Milão foi muito mais
elevado do que o feito em Saragoça (sinal do começo da crise?); e
que as representações nacionais nas bienais têm vindo igualmente
a “emagrecer”, inevitavelmente, de ano para ano. Portugal é ainda,
ou de novo, (sua verdadeira natureza?), um Estado DÉBIL – mas felizmente com uma cultura arquitectónica FORTE!
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The Last
of the

Famous...

I

nternacionalização: muito se tem escrito e falado sobre
esse monumental chavão que emerge no horizonte como
panaceia para a sobrevivência da proﬁssão. Vejo muitos colegas atónitos à procura de uma “receita”, de um “sistema”, de
uma “metodologia” para angariar trabalho fora de Portugal.
Lamentavelmente, não penso que tal coisa exista. Gostaria no
entanto de partilhar convosco algumas reﬂexões soltas, eventualmente até inconsequentes, sobre como sair deste impasse.
Não são verdades absolutas, nem pretendem ser. São sínteses
de experiências recolhidas e conﬁrmadas em múltiplas situações ao longo dos anos, das quais haverá certamente contraditório com base noutras experiências. Lanço aqui algumas pistas e questiono algumas verdades insoﬁsmáveis.
“ARQUITECTURA PORTUGUESA”
Não vão atrás deste fado. O fado dos “grandes arquitectos portugueses” começa a ter ressonâncias de embuste do Estado
Novo, no seu carácter trágico-épico, e interessa apenas e quase exclusivamente aos próprios. A ideia de que a “Portuguese
Architecture” abre portas no contexto internacional é um dos
grandes mitos urbanos construído ao longo de décadas pelo
PÚBLICO, mas que infelizmente tem pouca aderência à realidade. A ilusão de que as publicações, prémios e conferências internacionais, eram praticamente o mesmo que construir, criou
uma ﬁcção de “internacionalidade” que cai por terra, apesar de
toda a laudatória. Por outro lado, se pensarmos objectivamente, há algo de extremamente paternalista nesta presunção da
arquitectura ter uma proveniência nacional/regional especíﬁca, como o D.O.C. do Queijo da Serra. Confesso que não só não
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me consigo identiﬁcar, como não encontro qualquer vantagem
competitiva óbvia. Na hora da verdade, na hora de assinar contractos, o “risco-país” de Portugal, o tal rating BB da S&P, assusta os clientes e as garantias bancárias ﬁrst-demand, quando são exigidas, têm custos explosivos. Assim, e por sistema,
proponho-me identiﬁcar o atelier numa lógica mais ﬂuida e
metropolitana, do tipo Lisbon-based ou Porto-based.
AMBIENTE ANGLO-SAXÓNICO VS BILINGUE
Pela mesma razão, esqueçam sites e modelos de comunicação
bilingues (EN/PT). Novamente o fado da portugalidade; quem
quiser que o compre. O mundo dos serviços é por natureza anglo-saxónico; o verdadeiro Esperanto é hoje o Inglês. Qualquer desvio dessa norma, gera desconforto no mundo dos serviços. Nesse mundo, o arquitecto é um Consultant. Lá em casa,
na universidade ou nas revistas pode ser “autor”, “criador” ou
aquilo que se quiser. Neste mundo, que inclui a Índia, a China,
os países Árabes e partes substanciais de África, fala-se inglês
e todas as outras línguas nacionais, incluindo o Mandarim,
são “línguas locais.” Sei que há ateliers que em cada sítio onde
abrem uma delegação querem parecer “locais” e ter a língua do
país representada no site. Pessoalmente acho um erro, porque
veriﬁco que se torna literalmente impossível gerir e actualizar um site com 4 ou 5 línguas. Por outro lado, constato que no
mundo imobiliário contemporâneo, é pouco provável que sejam desejáveis potenciais clientes cuja soﬁsticação não inclua
uma compreensão mínima da língua inglesa.
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DESIGNAÇÕES E PROCEDIMENTOS
Assumindo que deixamos já para trás a Portugalidade e todos
os seus mitos, um Estudo Prévio passa então a ser um Concept
Design, um Projecto Base é um Design Development, e o bom
e velho Projecto de Execução é Detail Design ou Construction
Documents. Quando acrescida das medições (Bill of Quantities) e do orçamento, o Quantity Surveying ou QS, passa a Tender Documents. Estas e tantas outras minudências, têm que ser
apreendidas e agilizadas para vender serviços de projecto. Da
mesma forma, a nossa proposta de honorários, passa a ser um
Consultancy Agreement. O nosso seguro de projecto é um P.I.I.
(Professional Indemnity Insurance). Os R.F.P. (Request for Proposal), R.F.Q. (Request for Quotation), os E.O.I. (Expression of
Interest), os E.O.T (Extension of Time), os M.O.U. (Memorandum of Understanding), os N.D.A. (Non-Discloure Agreement),
e tantas outras designações têm que fazer parte das rotinas dos
ateliês. Os ingleses e os americanos, respectivamente através
do RIBA e do AIA encarregaram-se de estabelecer as bitolas de
todo este sistema. Um conselho: não percam tempo a aprender as outras.
ESPECIALIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO
Sem prejuízo de toda uma liturgia da universalidade do conhecimento arquitecto, que o autoriza a desenhar desde o puxador de porta ao arranha-céus, o mercado tem no entanto vindo
a criar nichos de projecto que internacionalmente reconhece como “especializados”. São áreas em que se exige um especial domínio do programa quer pela complexidade, quer pela
especiﬁcidade. Reﬁro-me a hospitais, centros comerciais,
aquários, estádios e aeroportos. Nalguns casos, os auditórios e
grandes salas de espectáculos também entram nesta categoria,
bem como a hotelaria especializada das cadeias internacionais
(e.g. Four Seasons, Hyatt, Hilton, etc). Nestas áreas, os clientes aceitam pagar um prémio pelo know-how dos projectistas,
ou pelo menos, raramente atribuem adjudicações a arquitectos
que não o têm. Os jovens arquitectos deviam procurar formação neste tipo de áreas, particularmente na saúde e hospitais
onde a procura vai ser crescente e cada vez mais exigente. Os
ateliês devem também procurar concentrar esforços para criar
portefólios que evidenciem esse conhecimento como vantagem
competitiva.

GANHAR ESCALA
Um vão-de-escada muito grande, continua a ser um vão-de-escada. A “Arquitectura Portuguesa” vive obsessivamente o tema
da autoria, como se o mundo parasse em êxtase contemplativo
a cada nova moradia ou centro escolar que é publicado. Por isso
é incapaz de criar algo que ultrapasse a micro-estrutura de 3 a
5 pessoas. Quando há trabalho, atinge 15 ou 20, mas continua
com procedimentos empresariais de vão-de-escada. Porém, é
economicamente inviável exportar os serviços de micro-empresas, por mais brilhantes que estas sejam. O que poderia parecer uma vantagem, pela sua eventual ﬂexibilidade (“small is
beautiful”, etc), é aﬁnal apenas pobre e miserabilista. A única
hipótese de sobrevivência dos pequenos ateliês é fundirem-se
e criarem empresas maiores e mais sólidas, porque realisticamente, sem um mínimo de 20 ou 30 pessoas, é impossível exportar serviços de uma forma consistente. Veriﬁco que é difícil propor esta ideia sem imediatamente ser acusado de odioso
“vendilhão do templo” ou perigoso “neo-liberal”, quando na
verdade estamos apenas à procura de respostas para a sobrevivência num contexto disciplinar estilhaçado pela globalização
em menos de uma década.
MARKETING-MIX
A ideia de que o marketing do arquitecto são os seus próprios
trabalhos, publicações e conferências passou à história. Exigem-se agora níveis de agressividade e assertividade inteiramente diferentes, mesmo da parte de ateliês internacionais de
referência. É necessário identiﬁcar cuidadosamente os mercados e visitá-los repetidamente. E existe efectivamente uma
imensa procura de serviços de projecto no Camboja, no Vietname, na Tailândia, na Indonésia, na Arábia Saudita, no Qatar, no Omã, na Rússia, nos Kasaquistões, nos Azerbaijões, nas
Mongólias, em partes substanciais de África e em todo o Magreb. É necessário a montante fazer um trabalho de back-oﬃce
a identiﬁcar oportunidades e seleccionar os potenciais clientes,
marcar entrevistas com antecipação e fazer follow-up passado pouco tempo, para que não se caia no esquecimento. É necessário ir a feiras de imobiliário (escolher com muito cuidado
para evitar embustes) com uma agenda organizada de apresentações e, também aí, fazer posteriormente um follow-up.
Na maior parte dos casos, a relação com os futuros clientes leva
meses (ou mesmo anos) a consolidar-se e exige a presença de
um sócio de forma recorrente, mês após mês, quinzena após
quinzena. Nada disto tem glamour; nos dias que correm, tudo
isto se passa com viagens em económica e hotéis de 3 estrelas.
Mas ainda assim, não me parece que este front-oﬃce possa ser
feito por terceiros, e não se pode delegar num “vendedor proﬁssional” a construção dessa rede de relações. A razão pren-
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mais interessantes, os sistemas de licenciamento, etc. Uma vez
identiﬁcado o destino, procurem manter uma presença forte e
sistemática, voltando recorrentemente. A perseverança tende
a ser recompensada. Um exemplo que acompanhei de perto é
o ateliê do Steven Holl que investiu de forma intensa e metódica na China; lembro-me das suas primeiras viagens em 1990, e
até dos primeiros embustes, até consolidar a relação forte que
têm hoje.

de-se com o facto de a maior parte das reuniões serem com os
próprios Managing Directors e CEOs das empresas, que normalmente vêem neste primeiro encontro com o arquitecto, o
prenúncio de uma relação directa.
STREETWISE
A crise chegou a todo o lado, e a verdade é que, embora não seja
tão dramática como em Portugal, existe internacionalmente um excesso de oferta de projectistas. Todos os dias os ArchiDailys apresentam ao mundo novos heróis da Ásia ou das
Américas com nomes e siglas magnéticas do tipo Mad, Wax,
Nox, Soa ou Leap, e com imagem feéricas de edifícios colossais em diferentes momentos de suspensão gravítica. Também
por isso, não é só em Portugal que os promotores tentam que
o trabalho “tentativo” ou “exploratório” seja por conta e risco
dos arquitectos. Cabe ao próprio discernir até que ponto e em
que medida quer investir nesse esforço de marketing. Aí é preciso saber fazer muito, com pouco, dar apenas meias soluções
e esboços vagos mas atraentes; enﬁm, provocar a necessidade
de gerar um contrato. É uma arte, acreditem. Mais do que nunca, os arquitectos são chamados a avaliar a seriedade do potencial cliente que têm pela frente. Para os que a têm, é o momento de recorrer àquela saudável experiência de rua que se obtém
do convívio com criminosos em bairros de reputação duvidosa.
Principalmente nos países em desenvolvimento, os “piratas” e
“franco-atiradores” abundam. Junta-se a isto um universo de
artimanhas de decision-maker events e one-on-one business
meetings, que jorram para dentro dos ateliês com promessas
irrecusáveis a partir de call-centres em Bangalore e que sempre levam atrás uns quantos incautos. Toda a aldrabice é permitida; recentemente recebi um telefonema de um Philippe de
Rotschild a convidar-me para uma conferência privada com
investment bankers suíços em Miami; dá para acreditar?

NÃO CONFIEM INTEGRALMENTE
Mantenham um saudável grau de desconﬁança da concorrência. Maus conselhos já me ﬁzeram perder importantes projectos porque acreditei na experiência dos que “já lá estavam”.
Sempre que fazemos prospecção ou scouting numa região ou
país e reunimos com colegas locais é necessário ﬁltrar com
grande cuidado o que nos dizem. Frequentemente veriﬁco que
por detrás do generoso auxílio, existe desinformação, preconceito, subterfúgio e meias-palavras com o objectivo de diﬁcultar e ampliar as barreiras à entrada.

Mais do que
nunca, os
arquitectos são
chamados
a avaliar a
seriedade do
potencial
cliente que
têm pela frente

GEOGRAFIA E DESTINOS
Os nossos recursos são muito escassos e o condicionamento
geográﬁco é grande. Aconselho por isso que não disparem para
todo o lado e em todas as direcções. Pessoalmente, e como já
expliquei em artigos anteriores, sou bastante céptico em relação aos chamados “destinos naturais portugueses”. Acho que
a proximidade da língua gera uma informalidade perniciosa
e a própria concorrência imposta pelos portugueses in-situ é
suﬁciente para degradar as condições de comerciais. Por outro lado, tradicionalmente os mercados anglo-saxónicos sempre remunerarão melhor os serviços (foram eles que os inventaram...). Procurem ﬁxar uma zona ou uma região, e tentem
explorá-la a fundo, e.g. saber quem são os players, quem poderão ser os parceiros locais, conhecer a economia e as empresas
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SITES E REDES
A escassez de recursos dos ateliês portugueses deve obrigar a
um cuidado redobrado com a imagem. O site deve ser simples
e de fácil comunicação (evitar Helvetica Light Very Very �in
de corpo 3), e as imagens deve ter um tamanho razoável, mas
não tão grande que crie bloqueios. Existe hoje um enorme escrutínio através da net, por isso o site deve ser constantemente
actualizado: é preferível não ter Facebook e ter um site actualizado, do que pulverizar os recursos de forma incompleta em
muitas redes. Não compreendo aliás a lógica corporativa subjacente a páginas de Facebook exclusivamente em Português
para auto-indulgência e consumo interno. O LinkedIn da empresa e de todos os colaboradores é obrigatório; antes de entrar
numa reunião procuro sempre o perﬁl da pessoa com quem me
vou reunir no LinkedIn —é razoável supor que os clientes façam
o mesmo sobre nós. O graﬁsmo, o nome, o logo e as designações
acessórias, uma vez escolhidas e deﬁnidas, devem ser apenas
evolutivamente adaptados, como a garrafa da Coca-Cola. Caso
contrário gera uma esquizofrenia de identidade que os clientes
não só não percebem, como nem sequer a retêm. O estacionário
deve comunicar uma ideia de empresa e não de “incompreendido artista solitário”; deve ter os dados completos da empresa
—os alemães até o número da conta bancária põem—, e as diferentes valências. O material de apresentação, principalmente
o PowerPoint da empresa, deve ser claro e eﬁcaz na gestão das
imagens e do tempo disponível. Numa apresentação —que se
recomenda ensaiar antes—, o primeiro bocejo ou o impaciente
olhar para o relógio, só deve aparecer volvidos 15 minutos.
COMUNICAÇÃO DO PROJECTO
A actual “escola portuguesa” em termos de representação do
projecto é decalcada da Suíça e serve apenas para publicação
de projectos em revistas, ou para parecermos mais Suíços que
os próprios Suíços nos concursos Suíços. Um cliente não especializado, ou simplesmente com um menor grau de soﬁsticação
gráﬁca, ﬁca imediatamente perdido com as plantas em linha
.001mm e as inqualiﬁcáveis axonometrias explodidas. Embora
abane a cabeça em aparente concordância e obediência, as explicações do arquitecto deixam-no num estado de nervos comparável ao de um rato num laboratório de testes cosméticos.
Teoricamente, caberia ao arquitecto, através da representação,
facilitar este esforço de aproximação ao decisor. Um xeque árabe, um general angolano ou um industrial chinês têm um “ﬁltro gráﬁco” muito diferente de um membro do júri do Politécnico de Lausanne. Não é por acaso que, na hora de comunicar,
as empresas americanas usam desenhos aguarelados, plantas
humanizadas em treme-treme e outras manigâncias sedutoras
de enorme eﬁcácia. Fazem-se brochuras de conceito, graﬁcamente soﬁsticadas com imagens de referência criteriosamente
seleccionadas (não, não é a escultura do Richard Serra, a casa
do Matta-Clark ou a igreja de Lalibela).

AMPLIAR A OFERTA
Apesar de todas as suas fragilidades, a Arquitectura é uma área
de mais fácil internacionalização que a Engenharia. Na angariação, a Arquitectura vai sempre à frente. Não vale por isso a
pena voltar à tese dos mega-consórcios de arquitectura/engenharia como as “Profabris” dos anos 60-70. Porém, há 4 áreas complementares que os ateliês de arquitectura devem incorporar (e explicitar) na própria empresa com grandes vantagens
estratégicas e comerciais. A saber: Master Planning (Urbanismo), Landscaping (Paisagismo), Interior Design (Interiores)
e Graphic Design (Graﬁsmo). A ideia de caso-a-caso chamar
um paisagista ou um designer gráﬁco “para integrar a equipa”
a cada projecto, é algo de difícil gestão em termos internacionais. Podem-se ainda acrescentar outras valências, por graça,
e.g. Product Design (Desenho Industrial), mas já não são nucleares da actividade e podem acabar por parecer amadorísticas, se não houver um efectivo know-how associado. Uma nota
sobre o Interior Design, que em Portugal os arquitectos sempre assumiram saber fazer, porque escolhiam cadeiras Jacobsen e sofás Le Corbusier. Relegado em Portugal para as decoradoras, o Interior Design ﬁcou completamente à margem dos
arquitectos. A verdade é que é uma área altamente especializada que tem hoje os seus próprios heróis —raramente arquitectos. Mas admitindo que a maior parte dos edifícios, —mesmo
os de arquitectos de renome—, são actualmente entregues em
core-and-shell (até museus...!) e que de seguida se convida um
Interior Designer para os interiores, não fará sentido criar essa
valência internamente de forma desempoeirada, inteligente e
proﬁssional para oferecer aquilo que contratualmente se chama Full Design Services?
NÃO CONTEM COM NINGUÉM
Não esperem por apoios do QREN, não contactem o delegado
do AICEP para vos dar pistas, não contactem a vossa embaixada, não percam tempo a fazer “equipa” com as construtoras
portuguesas, não se inscrevam em câmaras de comércio, nem
tentem fazer protocolos com a universidade. Não esperem nada
do governo, nem do país. E não se esqueçam que a Arquitectura
vai sempre à frente. Que foi que disse o Padre António Vieira?
“Se servistes a Pátria que Vos foi ingrata, Vós ﬁzestes o que devíeis, Ela, o que costuma.”

PAULO MARTINS BARATA, membro n.º 3201
Sócio fundador do PROMONTORIO; trabalha em Doha e Lisboa
pmb@promontorio.net
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a Arquitetura Portuguesa
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m qualquer atividade económica, a via da internacionalização deve basear-se numa decisão estratégica minuciosamente planeada e agilmente executada. Essa decisão, independentemente de ter origem numa vontade indomável ou numa
necessidade premente, nunca deverá perder de vista a criação de
mais-valias económicas e ﬁnanceiras para quem a toma. De outro
modo, as eventuais atividades que possam surgir além fronteiras
não passarão de eventos ocasionais, os quais, por muito entusiasmo que gerem, poucas ou nenhumas vantagens ou consequências
terão. A internacionalização implica também a criação de relações
duradouras e o estabelecimento de laços robustos de conﬁança com
os potenciais parceiros e clientes, pelo que o conhecimento apropriado dos mercados onde se quer atuar pode ser o fator determinante para a concretização efetiva de um determinado empreendimento. Raramente a internacionalização tem sucesso com a adoção
de posturas passivas, expectantes sobre o reconhecimento dos méritos próprios ou conﬁantes na aproximação voluntária das entidades interessadas. Tampouco são de esperar ambientes tecnológicos,
legais ou socioeconómicos imutáveis por muito tempo, pelo que o
marketing e a inovação se apresentam como duas disciplinas incontornáveis, sem a aplicação das quais se estará mais debilitado e
exposto ao provável fracasso.
Parecerá tudo isto bastante distante da realidade dos gabinetes de
arquitetura e dos seus arquitetos, para quem, na maioria dos casos,
a deﬁnição de internacionalização se situa algures entre a participação ocasional em concursos internacionais e a eventualidade de
um dia ter de emigrar. Se a primeira opção ainda se pode considerar
como um dos vetores possíveis de uma estratégia de internacionalização, o abandono temporário ou deﬁnitivo do nosso país, sem a
manutenção de qualquer vínculo a empresas nacionais, não é mais
do que, para Portugal, a perda de recursos humanos qualiﬁcados e,
para os países de acolhimento, uma forma de enriquecimento gratuito. É importante que todos compreendam que quando a partida
de arquitetos (ou outros proﬁssionais qualiﬁcados) para o estrangeiro se deve a uma fatalidade e não à liberdade de escolha individual, isso não pode ser motivo de orgulho, mas sim de tristeza e até de
alguma vergonha. A emigração nada tem a ver com internacionalização, na medida em que não se estabelece nenhuma relação comercial entre dois ou mais países, veriﬁcando-se apenas a deslocalização de conhecimento, recursos, processos e mais-valias para
um país terceiro.
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A situação desesperante que muitos gabinetes de arquitetura atravessam é o resultado de uma degradação longa e contínua da nossa
atividade proﬁssional, fruto não só de interesses e inﬂuências exteriores, mas também da incapacidade própria de nos unirmos e de
nos aﬁrmarmos coletivamente. Deixámos que se criasse uma classe
de proﬁssionais desarticulados da restante sociedade, com grandes
diﬁculdades em justiﬁcar a sua existência e extremamente suscetíveis a eventuais ataques exteriores. Fomo-nos esquecendo que a
prática da Arquitetura vai muito para além da obra de autor e que
existe uma panóplia de serviços, dos quais abdicámos sistematicamente, e que só arduamente conseguiremos voltar a trazer para a
nossa alçada. Uma classe com tantas diﬁculdades para se aﬁrmar
no mercado interno, muito diﬁcilmente conseguirá singrar a nível
internacional. Por isso, para se poder pensar na internacionalização dos gabinetes de arquitetura portugueses é imperativo começar
pela aﬁrmação da nossa prática proﬁssional em Portugal, lutando
pela deﬁnição objetiva e exaustiva do âmbito e da abrangência da
nossa atividade e pela deﬁnição de fronteiras claras em relação aos
serviços prestados pelos outros agentes que, com toda a legitimidade, também atuam no setor da construção. Por outro lado, é urgente que se enraíze a noção de “classe proﬁssional”, que compreendamos a responsabilidade que temos uns pelos outros, e que deixemos
de desrespeitar as nossas capacidades, por exemplo, ao aceitar executar tarefas remuneradas abaixo do custo de produção. Finalmente, temos que nos apetrechar de ferramentas, adquirir mais conhecimentos e assumir conscientemente os riscos que nos legitimem a
desempenhar os vários papeis que nos estão destinados, desde as
tradicionais fases de conceção, licenciamento e execução, até à gestão integral de projetos e obras de edifícios.
A situação dos arquitetos não é muito diferente da de outros proﬁssionais liberais, que, atuando numa sociedade fortemente descapitalizada, se digladiam oferecendo pelos seus serviços preços cada
vez mais baixos. A dita “competição saudável”, quando não regulada, demonstra ser devastadora. Com esta postura não é possível gerar os meios suﬁcientes para pagar condignamente a assalariados,
nem investir em formação, inovação ou desenvolvimento, nem,
muito menos, ter liquidez suﬁciente para atravessar os períodos de
contração dos ciclos económicos. Deste modo, a sociedade descapitaliza-se cada vez mais e, no limite, os indivíduos deparam-se com
a incapacidade de satisfazer os seus desejos mais elementares, como
manter uma habitação ou sustentar um agregado familiar. Quando
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a desmotivação e a sobrevivência são as palavras de ordem, diﬁcilmente sobram paciência e discernimento para se colocar em prática uma estratégia de internacionalização, executada através de um
planeamento rigoroso, apoiada em estudos de mercado e fortalecida pelo estabelecimento de parcerias locais.
Existindo viabilidade para se poder pensar em internacionalizar,
torna-se necessário que os gabinetes de arquitetura tentem compreender quais os serviços que, a curto e a médio prazo, querem e
que podem prestar, identiﬁcando as vantagens competitivas que os
caracterizam, e estabelecendo as suas perspetivas de crescimento
com vista a assegurar a capacidade necessária para dar resposta aos
desaﬁos que forem surgindo. Paralelamente, deve ser feita a avaliação dos mercados onde se pretende eventualmente atuar, identiﬁcando oportunidades de negócio especíﬁcas que potenciem a
maximização das vantagens competitivas identiﬁcadas. Independentemente dos serviços que se prestam e dos mercados onde se
atua, é essencial e imperativo que se estabeleça a cooperação com
um ou mais parceiros locais, os quais poderão prestar esclarecimentos, agilizar processos, assumir as atividades de representação, adquirir novos clientes ou partilhar a responsabilidade proﬁssional.
Os gabinetes de arquitetura portugueses estão talhados para se
posicionarem entre os países de expressão portuguesa e a Europa,
podendo atuar em ambos os mercados ou, simplesmente, servir de
intermediários entre estes ambientes muito distintos. Assim, devemos não só fazer valer a qualidade da nossa Arquitetura, a qual
já nos rendeu várias distinções internacionais, como também assumir o nosso papel fundamental nas relações entre a Europa e a
lusofonia. Precisamos de ter consciência do valor económico que
a nossa língua representa, bem como da posição privilegiada na
qual os arquitetos portugueses se encontram. Se por um lado temos uma aﬁnidade cultural e linguística com as nossas antigas colónias, por outro estamos perfeitamente integrados no enquadramento regulamentar e tecnológico europeu. Conseguimos, melhor
do que ninguém, interpretar as ambições e as exigências de ambas
as partes, podendo com isso ser o elemento decisivo para a concretização de determinados empreendimentos internacionais. Grave seria se cometêssemos novamente o erro de nos apresentarmos
como a mão-de-obra barata da Europa, disposta a desenvolver
projetos para países terceiros praticando preços irrisórios.
Alargando deste modo os nossos horizontes geográﬁcos, é possível
idealizar várias estratégias sustentáveis de negócio que viabilizem a
existências dos gabinetes de arquitetura em Portugal. Existem várias oportunidades de internacionalização, as quais, numa perspetiva de médio e longo prazo, passam sempre pelo estabelecimento de cooperações e parcerias com agentes locais, nomeadamente,
outros gabinetes de projeto, promotores ou empresas de construção. Agir à distância por conta própria pode ser demasiado arriscado e dar origem a perdas muito avultadas. Assim, estabelecer relações com os parceiros adequados pode ser o passo determinante
para viabilizar a execução de uma estratégia de internacionalização.
Independentemente da forma de cooperação pela qual se venha a
optar, seria muito útil que se criassem plataformas de apresentação
e contacto, por intermédio das quais os vários interessados dos diversos países se pudessem encontrar. Essa seria uma grande ajuda
para quem quer dar os primeiros passos no sentido da internacio-
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nalização e um incentivo à proatividade dos potenciais interessados. Na era dos trabalhadores do conhecimento, a criação de redes
de contactos especializados assume uma importância primordial
para identiﬁcar nichos de negócio e novas áreas de atuação. Para
tal, poderiam ser estabelecidos protocolos institucionais entre ordens proﬁssionais congéneres, ou entidades dedicadas ao fomento
do comércio externo, as quais se comprometeriam criar, manter e
divulgar as referidas plataformas. A Ordem dos Arquitectos poderia chamar a si essa responsabilidade, dando vida a alguns protocolos internacionais já existentes, estimulando a participação ativa
dos seus membros, bem como dos muitos arquitetos que, espalhados pela Europa e pelo Mundo, sentem uma enorme vontade e motivação em ajudar a reposicionar a Arquitetura Portuguesa.

PEDRO CASTRO

Arquitecto em Munique
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PROJETAR
o saber

ARQUITETÓNICO

M

uito se fala hoje de internacionalização. Não como o
resultado de uma vontade própria e autónoma de experienciar novos horizontes — e já veremos no que a
internacionalização consiste, para a arquitetura —, mas como
uma saída possível para enfrentar os tempos difíceis que todos vamos vivendo. Não como um ato próprio e voluntário, mas
como algo induzido ou provocado por crises mais ou menos
agudas. Dedicar-nos à internacionalização como uma obrigação ou uma inevitabilidade é, desde logo, uma forma imperfeita e incorreta de a abordar. Ainda assim, se não nos sobrar
outra forma de a empreender, contentemo-nos com esta oportunidade de projetar o (nosso) saber arquitetónico noutros
contextos. Porque a internacionalização enriquece o arquiteto,
ao mesmo tempo que faz jus à própria essência da arquitetura.

Outras
escalas
Ao considerar alargar o território de intervenção proﬁssional, ao
prospetar desenvolver trabalho fora do horizonte corrente e rotineiro de empregabilidade, ao concretizar práticas proﬁssionais no
estrangeiro, o arquiteto está, em primeiro lugar, a alterar a escala
— matéria tão relevante nesta proﬁssão — do seu desempenho.
Em primeiro lugar, porque integra, ele próprio, outro horizonte ou
visão do espaço de oportunidades de trabalho.
Depois, perante um desaﬁo proﬁssional concreto, porque absorve e
apreende o contexto de forma diversa, porque incorpora e sumariza
as condicionantes e preexistências de modo diferente. Porque necessariamente recorre a leitura(s) mais superﬁcial(is) do território
enquanto património físico e cultural, natural e construído, simplesmente porque não é conhecedor de toda a densidade e riqueza
que o mesmo encerra, em termos culturais e históricos, sociais e de
costumes, dimensões onde apenas recentemente “aterrou”. A perceção e descodiﬁcação, essencial para o exercício da proﬁssão, torna-se, a todos os títulos, mais sumária. Não quer dizer menos conseguida nem menos precisa, mas necessariamente mais sintética.
Portanto, própria de uma outra escala.
Há uma terceira alteração possível de escala a observar nos processos de internacionalização, que está ligada às oportunidades. Muitas vezes — mais frequentemente no estrangeiro que no contexto
nacional —, as possibilidades de trabalho surgem em projetos ou
intervenções de escala urbana, porque também são os mercados
emergentes onde é mais urgente urbanizar. O salto para a escala da
cidade é, portanto, relativamente mais comum em processos internacionais. São estes mercados em crescimento acelerado que mais
procuram o trabalho de proﬁssionais estrangeiros, por manifesta
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falta de quadros nacionais. Hoje, tal ocorre, de modo generalizado,
nos países da Ásia e África.

Outras
noções de tempo
Há uma outra dimensão diversa, na internacionalização, que importa referir: a variável “tempo”. Os tempos de projetar e construir,
mas sobretudo os tempos em que se processam as transformações
urbanas, são outros. São processos que tendem a decorrer a ritmos
muito mais acelerados, de que o proﬁssional de arquitetura e urbanismo tem de estar consciente e tem de ser conhecedor. Como céleres tendem a ser os processos de aprovação e contratualização, sobretudo nos mercados asiáticos.
As dinâmicas de construção e imobiliárias são também, porque “aceleradas”, muitas vezes sobrepostas à própria atividade projetual. E o
arquiteto projeta — isso todos sabemos — mas também gere a construção e, muitas vezes, é chamado a coordenar atividades paraimobiliárias. Complementaridade e polivalência no desempenho de funções
são, assim, exigidas ao proﬁssional de arquitetura. A sobreposição de
funções, contrariamente ao que sucede nas sociedades “desenvolvidas” — ou pelo menos as que se regem pelos critérios de especialização
das sociedades ocidentais —, fruto da aceleração dos tempos de mudança, desaﬁa o arquiteto a desempenhos mais complexos.

Outras
culturas
Internacionalizar pressupõe uma maior disponibilidade para incorporar, na atividade projetual ou em qualquer outra atividade
proﬁssional desenvolvida pelo arquiteto, componentes de cultura
diversas das de origem ou da formação de base do arquiteto. O exercício da proﬁssão é, assim, mais exigente e complexo, mas também,
por isso, muito mais fecundo e enriquecedor. Aculturar é reconhecer origens e tradições outras, contextos e condicionantes especíﬁcas, próprias dos novos lugares e das novas geograﬁas. Essenciais ao
projeto, determinantes para o exercício da proﬁssão.
A incorporação da componente cultural e social é intrínseca à formação do arquiteto, e central na arquitetura. Por isso se dizia no início desta nota que não deveria ser por estarmos sob crise que procuramos na internacionalização um remédio para o desemprego. A
dimensão plural, multicultural e universal é própria da arquitetura,
e termos arquitetos a trabalhar em várias geograﬁas, uma riqueza
da arquitetura nacional.

ROLANDO BORGES MARTINS, membro n.º 15586
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Internacionalização...

13.0
P

ortugal produz proﬁssionais de alta qualidade. A República gasta enormes quantidades de dinheiro a formar
os nossos jovens licenciados. O terço dos meus melhores alunos faz estágios gratuitos, os outros nem conseguem um
estágio facilmente. Desse terço os melhores emigram e fazem
bem, tenho que ser verdadeiro, fazem bem.
Perdemos uma geração ou os melhores de uma geração, perda
irrecuperável para a Nação...
Sim é verdade que cá dentro todos criticamos tudo, como se o
desporto nacional tivesse deixado de ser o futebol e tivesse passado a ser a crítica, mas a verdade é que no confronto com o estrangeiro os portugueses, cada um por si, são sempre casos de
sucesso.
E os arquitectos, os arquitectos têm aquela vantagem fantástica, trabalham para um “modulor” um humano que tem pés,
pernas, tronco, braços e cabeça, seja branco, azul, amarelo,
vermelho ou negro, usam uma linguagem universal. Um esquiço é sempre um esquiço, e se soubermos desenhar, sabemos explicar mil e uma coisas a todos os outros humanos. Um
desenho pode ser lido e “compreendido” por um russo, chinês, indiano, alemão, islandês ou árabe, que não falem a mes-

ma língua entre eles. Problemas tem um Advogado que tem de
escrever numa língua de cada vez. Nós temos a fantástica linguagem da Arquitectura. O desenho compreendido por todos.
Em todas as línguas, dominamos a linguagem universal. Aliás,
todos os humanos pensam como poderão vir a usar o edifício
uma vez construído.
Conhecem proﬁssão melhor para uma internacionalização? Para
pedir o jantar precisamos de saber a língua do local, mas para
detalhar um projecto somos capazes de pegar no que está feito a
meio e continuar até ao ﬁm. Ou podemos desenhar o que queremos jantar, mostramos o desenho e seremos compreendidos.
Se eu desenhar um ovo será que tenho que ser Cristóvão Colombo para me enganar nas contas e chegar à América, pensando que chego à Índia?...
Só aqueles que não estão a voar para os sítios certos é que podem pensar que há falta de trabalho para arquitectos.
Vejamos: 2/3 das construções feitas no planeta são projectadas e
executadas sem arquitecto. Penso que esta realidade assoberbante é clara: faltam arquitectos pelo planeta azul. A população cresce como se este “super predador”, o humano, se preocupasse em
reproduzir-se até à completa extinção de todos os recursos, excepto os por ele comidos... Ocupando todos os espaços do Equador
ao Ártico, aliás só os tubarões se assemelham. Existem tubarões
por todo o lado e humanos também. Nunca pensem que aqui nesta praia não há tubarões. Podem não ser muito comuns mas já os vi
na Costa da Caparica, no Algarve e dentro do rio Tejo.
Da felicidade... Os humanos procuram a felicidade. Para ela
contribui ter: um lar quente, fresco e seguro, tudo isto quando
necessário. Depois criam-se outras necessidades: o hospital, a
escola, o local de trabalho e o ócio tudo isto necessita de arquitectos. Enquanto a população crescer somos necessários.
A Europa... O melhor lugar do mundo para viver mas um insucesso para os arquitectos trabalharem. Não temos nem muitos jovens com necessidades, nem muitos governos cheios de
dinheiro, para delapidarem os recursos naturais, para satisfazerem as necessidades destes jovens. Países com jovens que se
não virem satisfeitas as suas necessidades, vão derrubar estes
governos. A palavra de ordem na Europa é reabilitar. A população decresce na generalidade e o que já está construído serve os seus ﬁns. A cidade necessita de uma adequação aqui e ali,
necessita de ser reabilitada. Os jovens são poucos, são calmos e
não são um perigo para os governos. No máximo votarão contra
mas não farão revoluções...
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A reabilitação é a solução para a Europa, mas não é a solução
para os milhares de jovens arquitectos que querem deixar a sua
marca e querem conseguir recursos para viver honradamente. A reabilitação é aos “poucochinhos” lentamente e com muitos entraves. Muitas vezes por imposição da administração sai
mais caro reabilitar... E os clientes desistem... Etc...
Para quem quer novos desaﬁos, para quem quer sem alguém,
pode e deve emigrar, internacionalizar-se ou exportar....
Ponto prévio: ainda que não pense em nada disto aprenda todas
as línguas que puder, aprender não ocupa espaço e saber línguas é melhor plano de pensões que pode ter...
Com Portugal em diﬁculdades e sem recursos económicos emigrar é uma solução. Conheço arquitectos portugueses em Londres, em Zurique, em Sidney, em Xangai, nos EUA, no Brasil, na
Bolívia, em Moçambique, Angola, Timor... Todos com sucesso.
Emigramos por um melhor salário, algumas vezes por um salário, qualquer salário, outras vezes por um salário cinco vezes superior. Com trabalho árduo somos sempre bem aceites, e curiosamente a nossa formação é bastante melhor do que pensam
alguns “Velhos do Restelo” que deixamos nas praias a ver partir
navios e à espera de um qualquer D. Sebastião, que nunca voltou
e nunca vai voltar. Em Portugal formámos muitos, óptimos arquitecto, formámos arquitectos para o Mundo, muitos mais que
os necessários para Portugal. Somos bem considerados os Arquitectos Portugueses, temos a sorte de ter dois fantásticos Arquitectos com o prémio Pritzker. Um prémio Pritzker por cada
5 M de habitantes. O planeta tem 7 000 000 000 de habitantes.
Para estarmos na média teríamos 1400 prémios Pritzker vivos
no mundo. Só foram atribuídos 32 desde o início...
A formação de muitos Arquitectos em Portugal, foi associada a ser
“ﬁxe” para os jovens, a ser um curso superior, o de Arquitectura, e
a ser fácil fazer o curso, neste caso um erro tremendo uma vez que
um curso de Arquitectura é muito, muito, muito trabalhoso.
Somos muitos, não nos podemos queixar... Foi uma escolha dos
nosso dirigentes, nós votámos neles, nós deixamos que se perpetuassem, nós somos co-responsáveis.
Fui imigrante em Espanha durante cinco anos, fui muito bem
recebido e só voltei à Pátria mãe, por saudade, triste fado... Não
me arrependo, mas seguramente teria maiores oportunidades
num mercado maior...
Para se internacionalizar:
O primeiro passo seria olhar para o crescimento da economia
dos países / regiões do mundo. Escolher sempre e só uma economia em crescimento.
O segundo passo seriam umas férias, sim, umas férias passadas no país de destino. Se não gostar do país e das suas gentes,
dos seus hábitos e dos seus costumes vai ser muito mais difícil
adaptar-se. Se se apaixonar pelo país nessa viagem, esse sem
dúvida vai ser o destino da sua internacionalização.

BOLETIM ARQUITETOS 229.indd 15

No confronto
com o estrangeiro
os portugueses,
cada um por si,
são sempre casos
de sucesso

Internacionalização em Arquitectura pode ser:
1. Exportar.
2. Integrar-se.
1 EXPORTAR. É vender um serviço, partindo da posse de um
conhecimento que outros não têm e fornecendo uma solução.
Um bom exemplo é o projecto de um porto para submarinos,
poucos sabem projectar um porto com estas características, é
mesmo necessário encontrar um especialista. Outro mais simples é baseado na conﬁança com um cliente existente. Projectamos um hotel para a companhia Alfa porque já projectámos
muitos e temos a conﬁança do cliente. Trabalhamos globalmente.
2 INTEGRAR-SE. Integrar-se é fazer parte, é ser local. “Em
Roma ser Romano”. Aprender os hábitos do local e integrarse. Há muitos anos li algures Work globaly think localy como
anúncio de uma multinacional de Arquitectura.
Hoje estou seguro que têm razão. Aprender pelo planeta mas
pensar localmente. O “ser Romano em Roma” faz todo o sentido. Conhecer as gentes e os hábitos. Ser humilde. Fazer parcerias localmente. Ouvir. Criar raízes, abrir um escritório/atelier
no local. Contratar locais. Deslocá-los para a nossa sede, criar
laços voltar a enviá-los para o local da internacionalização, fazer parte de clube local. Fazer amigos. Ir aos seus casamentos.
Somos Portugueses, somos capazes de nos integrar como ninguém. Faz sentido a internacionalização e estamos mais preparados que todos os outros para isso, já o ﬁzemos por necessidade em pequenas cascas de nós chamadas caravelas há 500 anos,
mal preparados e correndo riscos imensos. Hoje, preparados
como ninguém, podemos ir, conﬁantes do nosso sucesso.
Vamos em paz e com conﬁança, seguros do nosso sucesso. Vamos.

ANDRÉ CAIADO, membro n.º 4154

MSc. PhD.
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Internacionalização

deﬁnir

JORGE CERVEIRA PINTO

estratégias

Coordenador Nacional do Programa “Criatividade Portugal”

O

tema da internacionalização da economia Portuguesa,
é hoje recorrente em quase todos os discursos dos responsáveis pela política económica do nosso país. Sendo
certo, que esta não é uma questão nova – pelo contrário é um
tema central da nossa economia desde 1974, quer quando falamos no investimento directo estrangeiro, quer quando falamos
na questão do (des)equilíbrio da nossa balança comercial – o
presente momento de crise ﬁnanceira e consequente crise económica, fez com que muitas empresas e empresários encontrem no mercado internacional a solução – pelo menos parcial
– para o seu crescimento e desenvolvimento. De facto, a capacidade exportadora das empresas nacionais, tem apresentado
uma performance muito positiva – surpreendentemente positiva aﬁrmam alguns – pelo que estas empresas e empresários
são hoje vistos como verdadeiros heróis e heroínas nacionais: e
isto é bom e só peca por tardio reconhecimento…
O desenvolvimento de uma estratégia de internacionalização deve
ser sempre encarada como uma decisão de risco elevado e a obrigar a investimentos, pelo que esta opção de crescimento e expansão só deve ser equacionada pelos empresários que reúnam condições mínimas, quer do ponto de vista de gestão (recursos humanos
competentes e orientados para esta nova estratégia) quer do ponto de vista ﬁnanceiro (capacidade de suportar novos riscos, de investir no conhecimento de novos mercados, de apostar em novas
alianças comerciais, etc.).
Mas apesar destes riscos, as empresas que os conseguiram superar beneﬁciam hoje de acesso a novos mercados em crescimento,
de novas oportunidades de negócios, de acesso a tecnologias e saberes mais avançados e soﬁsticados, de novas capacidades na gestão de parcerias e alianças e de condições ﬁnanceiras e de negócio mais favoráveis do que as empresas fortemente dependentes
do mercado nacional.
No meio de tudo isto, que dizer da internacionalização da arquitectura portuguesa? Desde logo, que ela nunca foi tão internacional como é hoje: há um reconhecimento mundial único da qualidade dos nossos arquitectos, motivo de orgulho nacional; há

arquitectos formados pelas nossas escolas a trabalhar nas melhores empresas de arquitectura em todos os continentes; e ﬁnalmente, temos hoje escritórios de arquitectos portugueses a participar activamente no mercado internacional, vencendo concursos,
estabelecendo parcerias e até abrindo portas em diversos países
(por exemplo, Angola, China, Médio Oriente, Marrocos e Países
Nórdicos). No entanto há que reconhecer que esta última situação
apenas respeita a um pequeno grupo de empresas, provavelmente as de maior dimensão e mais bem organizadas do ponto de vista da gestão proﬁssional do seu negócio, pelo que a questão que se
coloca é como podemos aumentar o número de empresas que se
envolvem em projectos de internacionalização, assumindo, naturalmente, que esta estratégia é fundamental para a sobrevivência
da maioria dos negócios existentes.
Como já aﬁrmamos, a internacionalização é uma opção de risco
elevado, pois signiﬁca muitas vezes entrar em novos mercados,
culturalmente distintos, afastados geograﬁcamente, com processos de decisão que nos são desconhecidos, com riscos ﬁnanceiros
que têm de ser acautelados (por exemplo, risco de câmbio), com
legislação e regulamentos próprios, com leis laborais distintas e
com uma concorrência local que parte numa posição mais favorável e normalmente com uma legislação que a beneﬁcia.
Para conseguirmos reduzir este risco, o processo de internacionalização de um qualquer negócio exige um planeamento rigoroso, capaz de antecipar cenários e deﬁnir estratégias. Claro, que nenhum
planeamento elimina o risco, mas pelo menos permite reduzi-lo
de forma signiﬁcativa. É este planeamento que permite encontrar
resposta a três perguntas: Como internacionalizar? Para onde internacionalizar? Com que apoios? Estas perguntas não são sequenciais, pelo contrário fazem parte de um ciclo, que se quer virtuoso…
A resposta à primeira pergunta, depende da vontade dos decisores empresariais e do seu modo de conceber o desenvolvimento do
seu projecto, bem como da existência de barreiras, regulamentos ou estruturas internas de cada país que constituem condicionantes das escolhas realizadas. Acresce que os diferentes modos
de internacionalização correspondem a diferentes fases da evolução e do crescimento das empresas. Podemos deﬁnir duas formas
de entrada no mercado internacional: a forma directa, através de
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uma presença mais ou menos completa num determinado mercado (por exemplo, com a abertura física de um escritório, com
existência legal nesse país, incorporando mais ou menos funções
de produção) ou a forma indirecta, através de parcerias ou acordos com empresas locais, funcionando neste caso num regime de
subcontratação total ou parcial dos negócios por recurso aos serviços de um intermediário. Naturalmente que a forma indirecta é
a forma de entrada no mercado internacional mais popular e cautelosa para as PME que estão a iniciar a actividade de internacionalização, por envolver menor investimento e menos riscos.
Três grandes factores determinam a opção por uma destas duas
formas de entrada no mercado internacional: os objectivos visados e relacionados com o tipo de controlo permitido por cada forma de abordagem ao mercado; o tipo de serviços que se quer prestar e a sua posição no seu ciclo de vida (marca, relacionamentos
e valor acrescentado); o tipo de mercado alvo (grau de abertura
às importações, grau de maturidade do mercado e das empresas
existentes e tipo de sistema económico).
A resposta à segunda pergunta – para onde internacionalizar –
está frequentemente relacionada, no caso da arquitectura, mais
com a rede de conhecimentos e vivências pessoais que os responsáveis das empresas desenvolvem, e menos com os estudos
de mercado, esta sim a abordagem mais formal e recomendada.
Pensamos no entanto, que ambas fazem sentido e se justiﬁcam,
pois muitas vezes é através da primeira abordagem que surgem
os sinais do potencial de um determinado mercado. No entanto,
a total ausência de uma abordagem mais formal é perigosa quando equacionamos uma estratégia de internacionalização para um
sector. Pelo que se recomenda que este sector promova uma reﬂexão alargada e se possível sistematizada, identiﬁcando potenciais
mercados externos, deﬁnindo que tipos de negócios apresentam
potencial interessante para as empresas portuguesas e sugerindo
formas especíﬁcas de internacionalização.
Finalmente, a terceira questão dos apoios. Felizmente nunca como
hoje existiram tantos incentivos para que as empresas portuguesas, de qualquer sector económico, implementassem estratégias
de internacionalização. Estes incentivos, traduzem-se em apoios
ﬁnanceiros directos às empresas (por exemplo, através do programa Compete), em apoios às estruturas representativas do sector (por exemplo, apoiando projectos colectivos que promovam a
arquitectura portuguesa) e nos serviços que são disponibilizados
pela AICEP (verdadeiro instrumento facilitador dos processos de
internacionalização). Podemos mesmo aﬁrmar que não é certamente pela falta de apoios que as empresas portuguesas não se internacionalizam.

A internacionalização é uma opção
de risco elevado
BOLETIM ARQUITETOS 229.indd 17

Em resumo, pensamos que a arquitectura portuguesa tem todas
as condições para se continuar a aﬁrmar no mercado internacional. Para que tal aconteça e a título motivador e provocador deixaria um conjunto de observações e sugestões, todas elas igualmente relevantes:
- A grande maioria das empresas de arquitectura apresenta uma
dimensão micro, e uma enorme fragilidade ﬁnanceira, a par de
debilidades em termos de conhecimentos de gestão. Pensar neste
cenário um projecto de internacionalização é um enorme desaﬁo.
Mas haverá outra solução?
- Existe uma enorme falta de experiência e cultura de colaboração
neste sector. A lógica prevalecente é de competição e mesmo muitas vezes de conﬂito, com ausência de racionalidade económica. A
experiência mostra que, nestes casos, a longo prazo todos perdem.
Sabemos que os sectores mais pujantes e resistentes são aqueles
que apresentam grande diversidade de empresas, em termos de
dimensão e de conhecimentos (especialização) e que são transparentes, isto é, onde abunda informação e todos decidem de forma
o mais racional possível.
- Precisamos de conhecer com rigor quem são os arquitectos e as
empresas de arquitectura portuguesas, o que fazem, para quem,
como, que valor criam nacional e internacionalmente. Isto irá ajudar a descobrir e a promover casos de sucesso, não só de boa gestão, mas de internacionalização. E irá igualmente permitir identiﬁcar barreiras e constrangimentos, para os quais o sector deve
deﬁnir estratégias essencialmente colectivas.
- É fundamental incentivar que as empresas de arquitectura beneﬁciem dos apoios existentes para a implementação de estratégias de internacionalização; para isso é preciso que a informação
seja disponibilizada atempadamente, mas mais importante do
que isso, que os responsáveis dessas empresas procurem de forma
activa a informação e as instituições com responsabilidade nesta
área. Não é legítimo que continuemos a queixar-nos da ausência
de informação, quando a mesma está frequentemente disponível
à distância de um simples click ou correio electrónico.
- O desenvolvimento de projectos conjuntos de internacionalização, isto é, projectos envolvendo pelos menos dez empresas de
um mesmo sector é um importante instrumento para ﬁnanceiramente apoiar as empresas; este sector nunca teve um projecto
com estas características, mas é fundamental que o consiga implementar. É difícil, obriga a estratégias colaborativas, a identiﬁcar segmentos de mercados em que somos complementares e não
concorrentes, em deﬁnir interesses e prioridades de forma transparente, em explicitamente assumir fragilidades. Mas quando somos capazes de o fazer, os resultados ultrapassam na maioria dos
casos as nossas melhores expectativas.
Reconhecemos que tudo isto é muito e difícil. Mas felizmente são
cada vez mais os sectores económicos portugueses que o fazem
com sucesso e que garantem assim o seu futuro sustentável. Eu
acredito que a arquitectura portuguesa também o fará, com mais
ou menos diﬁculdades. Mas urge fazer…

13/01/23 19:34:40

Arquitectos portugueses

‘externacionalização’
e globalidade
A

internacionalização dos arquitectos portugueses tem-se
processado ao longo de muitos séculos e de modos muito diferentes. Recentemente a diversidade dessa internacionalização tem vindo a intensiﬁcar-se.
Essa internacionalização veriﬁca-se por um lado, desde que os Portugueses começaram a escrever, projectar e construir em e sobre
outras terras, desde o norte de África, Brasil até à Ásia.
Existe também outro tipo de internacionalização que está relacionado sobretudo com a divulgação internacional da arquitectura
produzida por arquitectos portugueses em Portugal, através de textos de autores estrangeiros e também por alguns autores nacionais.
Este fenómeno tem estado sobretudo centrado tanto na possibilidade de se construírem projectos noutros territórios, como
também numa busca de identiﬁcar algo característico que se
possa exportar e divulgar.
Disso são exemplos os projectos que são elaborados por arquitectos portugueses em território nacional e que são construídos noutras geograﬁas culturais e económicas. À semelhança do que se passa em muitos outros países, as motivações que
levam a que esses projectos sejam elaborados em Portugal são
sobretudo culturais ou económicas.
Outro exemplo são as participações nacionais em exposições de carácter internacional.
Será que actualmente continua a ser absolutamente necessário que
se identiﬁque um “produto” e/ou serviço especíﬁco que se possa exportar, face à globalização da produção cultural e económica?
É muitas vezes referido que a produção arquitectónica em Portugal está muito focada na sua própria problemática interna. A
sua sensibilidade para o que é local pode ter também uma enorme relevância e globalidade, sobretudo face à multiplicidade dos
processos de crescente banalização da globalização.
Até que ponto tem o ensino de arquitectura em Portugal contribuído para outras formas e oportunidades de internacionalização?
Qual a relação entre o modo como se estrutura e processa o ensino
e a aprendizagem de arquitectura em Portugal e a grande capacidade que os arquitectos portugueses têm demonstrado em projectar e construír, e se adaptarem a contextos sociais, económicos,
políticos e culturais muito diversos e por vezes adversos?
Existem exemplos de arquitectos que constroem globalmente,
de arquitectos que escrevem e promovem arquitectura global-

DIOGO BURNAY, membro n.º 3370
Halifax, Janeiro 2013

mente, tal como de arquitectos que estão a trabalhar em contextos e geograﬁas muitíssimo diversos.
Este último exemplo tem-se evidenciado não apenas através da
presente crise económica que se sente em toda a Europa, sobretudo no sul, onde os agentes económicos globais em muito contribuíram para a acentuar a asﬁxia das suas economias.
A fundação dos programas de intercâmbio académico dentro
da europa e com escolas em todo o mundo, e a presença do estágio integrado no percurso académico (uma ligação muito especíﬁca e importante entre o ensino e a prática proﬁssional)
têm contribuído para um crescente número de pessoas que vão
trabalhar para fora de Portugal.
Estes arquitectos estão espalhados por todo o mundo, desde grandes
capitais a pequenas comunidades, em várias localidades em países
Europeus, no Continente Norte Americano, América do Sul, África,
Médio Oriente, Ásia e Austrália. Trabalham integrados em pequenas, médias e grandes equipas de projecto, em pequenos ateliers a
grandes escritórios, em projectos de grande discrição, em projectos
de grande visibilidade mediática, em projectos editoriais, em instituições culturais, em instituições de ensino de arquitectura.
Estes arquitectos são membros activos nas múltiplas comunidades onde se enquadram, através do seu trabalho que realizam todos os dias.
Estes arquitectos e arquitectas Portugueses são também interlocutores, protagonistas e embaixadores da arquitectura portuguesa,
transportam consigo um modo de fazer arquitectura, o que apreenderam e assimilaram ao longo dos anos de aprendizagem disciplinar e prática proﬁssional em Portugal, um legado de uma grande
atenção para com o território, valores locais, com uma grande maleabilidade em com muito pouco se conseguir fazer muito, em fazer “sopa-de-pedra” face às condições económicas (não tão recentes quanto isso...) do território Português, em sintetizar projectos, e
uma grande capacidade em interpretar contextos paisagísticos, or-
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Arquitectos no Boletim

ba 231. Maio 2013. Política
Polít
í ica Pública de Arquitectura
ít
A sua implementação pelo Estado Português constitui um dos principais
desígnios do actual mandato nacional da Ordem dos Arquitectos.
Qualquer Política
Polít
í ica Nacional de Arquitectura é sempre uma Polít
ít
Política
í ica Pública
ít
para os cidadãos, envolvendo e vinculando o Estado num conj
conjunto
n unto
nj
de princípios orientadores que visam o ambiente construído
construíd
í o
íd
e a qualidade de vida, a regeneração urbana e paisagística,
a sustentabilidade energética e o combate às alterações climáticas,
bem como a educação e a participação dos cidadãos.

O SEU PONTO DE VISTA
T
TA
QUEREMOS
Q
QU
ERE
R MOS LER A SUA
RE
U OPINIÃO, CONHECER AS SUAS
UA
SUA
U S PROPOSTAS
UA
PRO
R POSTA
RO
T S
TA
PARA
P RA
PA
R UMA POLÍTICA NACIONAL,
N CIONA
NA
N L, OU PÚBLICA, DE ARQUITECTURA.
NA
ARQ
RQU
RQ
QUITECTURA
R .
RA
Interessado em partilhar os seus contributos, aposte também na discussão
de ideias. Envie o seu texto com até 3500 caracteres incluindo espaços até ao
próximo dia 3 de Maio para integrar a edição de Maio 2013 do ba.
Os autores publicados recebem o boletim impresso.

IMPRESSIONE-NOS.
envie-nos o seu contributo:

paulo.serodio@ordemdosarquitectos.pt
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PAPERS
Internacionalização
Inte
t rnacionaliza
te
z ção
za
O mote fo
ffoii lançado e recebemos nove “impressões”, de que se publicam sete;
por razões de espaço nem todos tiveram o seu lugar na versão impressa
mas todos cabem no blogue (boletimarquitectos.wordpress.com).
(boletimarquitectos.w
. ordpress.com).
.w
Continuamos a contar com a participação dos membros; de seguida
com o Emprego e depois, como anunciado nesta edição,
com a Política
Polít
í ica Pública de Arquitectura. Participe e impressione-nos.
ít

1
INTERNACIONALIZAÇÃO:
QUANDO A VONTADE
V NTA
VO
T DE SE
TA
TORNA NECESSIDADE

(...) Quero refletir sobre o fenómeno
f nómeno da internacionalização
fe
na atual conjuntura e os caminhos que se estão a fo
fformar
rmar para
os jovens arquitetos, incluindo eu mesmo. Isto espelha-se em
duas palavras da afirmação do texto de apresentação deste Call
f r Papers que passo a citar: “Por vontade ou por necessidade, a
fo
for
internacionalização dos arquitetos portugueses tem percorri do caminhos distintos.” Sublinho, “por vontade ou por neces sidade”. Pois. Aqui está a parte crítica
crít
í ica da questão. Até à His ít
tória mais recente a internacionalização tem acontecido por
vontade, porque houve oportunidades, porque se acreditou
na qualidade das obras produzidas por arquitetos portugue ses, qualidade aliás reconhecida internacionalmente de fo
fforr ma irredutív
í el, porque estávamos seguros que tínhamos algo
ív
irredutível,
a “ensinar” aquém e além-fronteiras, porque provavelmente
tínhamos algo a dizer na prática de arquitetura, e porque ha via fe
fferramentas
rramentas para o fa
ffazer,
zer,r,r repito, por vontade. Vivemos num
mundo globalizado, já um lugar-comum, vivemos interligados,
é certo, e a internacionalização de produtos, ideias e práticas é
um bem essencial para afirmar uma cultura, a nossa, um país,
o nosso, os profissionais, nós. As trocas políticas,
polít
í icas, económicas e
ít
culturais entre países são fundamentais na criação de relações,
quer de complemento, quer de concorrência. Somos nações in dependentes, umas mais do que outras, mas interligadas. Já se
sabe e já se estava a fazer
f zer por isso!
fa
Porém, a reviravolta vislumbra-se nas circunstâncias atuais, a
situação difícil em que estamos e que recentemente tem feito
f ito
fe
massas saírem às ruas. É a crise! Repentinamente deixámos de
o fazer
f zer por vontade e temos que o fazer
fa
f zer por necessidade. Sufa
bitamente a internacionalização passou a fazer
f zer parte dos dis fa
cursos diários, quando já se verificava. To
TTornou-se
rnou-se na cura para
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uma doença recentemente diagnosticada. Acho que isto muda
drasticamente o sentido da internacionalização. Quando ou vimos os arquitetos Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura (lá
voltamos aos mesmos!) dizer que apenas têm oportunidades no
estrangeiro e que essa é a salvação da sua prática profissional
em Portugal, tocamos na fe
fferida.
rida. Quando antes exportar fosse
f sse
fo
o que fo
ffosse
sse era uma ferramenta
f rramenta para difundir sucessos nacio fe
f rma de tentar atingir os objectivos
fo
obj
b ectivos
bj
nais, agora é apenas uma forma
em Portugal. O revés. Citando Clara Ferreira Alves num artigo
que escreveu para o Jornal Arquitetos, intitulado “Ser In Quê?”,
“o Estado está em estado fa
ffalido,
lido, o desemprego é a circunstância
do homem (e sobretudo da mulher)
r e o fr
r)
ffree-lancing,
ee-lancing,
g nome bog,
nito para o recibo verde e a fa
ffatura
tura por pagar,r,r é a moda das pro fissões não suficientemente liberais para serem rendosas”, e
acrescento, é a razão porque a vontade se tornou em necessidade. Acredito ser importante refletir sobre este ponto de vista.
Aproveito este momento para partilhar a minha experiência
pessoal, no âmbito da internacionalização, e a minha modesta
mas relevante opinião no mesmo âmbito e segundo este raciocínio, um pouco crítico.
crít
í ico. Sou português, arquiteto, ainda esta ít
giário, e trabalho na Cidade do México, “internacionalizei-me”
portanto. Antes já havia saído, estudei um ano em Berlim no
âmbito do programa europeu Erasmus, tantos outros o fazem
f zem e
fa
cada vez mais (ainda bem!) pois acredito ser a primeira sequela
na trilogia da internacionalização. Fi-lo por vontade. Acredito
f ra da minha zona
fo
que estudar noutro país, em circunstâncias fora
de conforto
confo
f rto é benéfico. Aprende-se muito e de outras formas,
fo
f rmas,
fo
vivem-se experiências diferentes,
dife
f rentes, contacta-se com outras for
fe
f r fo
mas de pensar e agir,r,r vêem-se e vivenciam-se lugares e vidas
distintas, enriquece-se. Ao mesmo tempo exportam-se ide ais, práticas e pensamentos. Por vontade, porque há quem não
o ambicione e tem o direito de não o querer fazer.
f zer. Como nota
fa
acrescento que durante esta experiência tive o primeiro con tacto com o elogio à prática de arquitetura em Portugal, e sim,
voltamos aos do costume! Naquela altura fi-lo por vontade.
Agora estou do outro lado do oceano Atlântico, no México.
Sim, no jantar de receção que tão simpaticamente me oferece
of rece ofe
ram aqueles que são agora meus colegas de trabalho e amigos
na noite em que cheguei, elogiaram a arquitetura portuguesa e,
por supuesto, os arquitetos Álvaro Siza e Souto de Moura fo
fforam
ram
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os fe
ffelizardos.
lizardos. Noutras circunstâncias diria que saí do meu país
por vontade, mas na atual situação agrego a necessidade. Ex plico-me melhor,r,r possivelmente se as circunstâncias, polít
política
í ica
ít
e económica, fo
ffossem
ssem dife
diferentes
f rentes teria fe
fe
ffeito
ito o mesmo, saído por
vontade, porque tenho uma curiosidade pessoal em vivenciar
outros lugares, construir em ambientes dife
diferentes,
f rentes, ver tradi fe
ções diversas, pessoas com outras fe
ffeições,
ições, com outra forma
f rma
fo
de pensar. Acredito que é uma troca cultural cheia de benefí cios profissionais e pessoais, para mim e para os demais. Se fo
fforr
por vontade. Ora pois. Procurei por oportunidades em Portu gal, não as encontrei. Assim a vontade passou a necessidade. É
nesta situação que está a internacionalização em Portugal, tor f rma de en fo
nou-se numa arma de salvação mais do que numa forma
polít
í ica, económica e cultural, tornou-se
ít
riquecimento e troca política,
num escape mais do que valorização do bom que temos. De repente, temos que sair para poder ter algo de bom no nosso país.
dife
f rença entre a minha posição e a de outras pessoas que
fe
A diferença
se sentem obrigadas a seguir trilhos internacionais é que não
f talidade. Disfruto-a. Acho
fa
vejo esta necessidade como uma fatalidade.
que até agradeço. Mas respeito outras posições. No entanto a
vontade de alguns não se pode tornar na necessidade de todos.
Surgem oportunidades, sim, abrem-se portas, sim, aprendese, sim, enriquece-se, sim! Não desdenho a internacionali f rma ou as circunstâncias em que se verifica
fo
zação, critico a forma
atualmente. Não é por acaso que este tema se encontra sobre a
mesa de todas as casas, precisamente agora, nesta conjuntu ra, é essencialmente porque a vontade se tornou na necessida de urgente, como uma espécie de último recurso. Porque não
há de outra. Que remédio! É este ponto que critico. O caminho
da internacionalização dos arquitetos portugueses já fo
ffoii outro,
no tempo dos outros, agora o percurso é distinto, porque cami nhos alternativos estão bloqueados.
Aqui mudo o rumo do discurso. Arrisco-me a que o meu texto
mej
e or camej
não seja publicado por ser demasiado negativista, mejor
r como se diz por cá. De qualquer forma
r,
biar,
f rma sinto que esta re fo
flexão é necessária e pertinente para que, de alguma forma,
f rma, a
fo
necessidade não se torne na razão per se e seja apenas uma pee
edra no caminho. Dou outro exemplo. O caso mais recente e co mentado nos últimos meses tem sido a exportação de cortiça,
produto nacional que cada vez mais tem sido utilizado por ar tistas e arquitetos de todo o mundo. Apesar de não ser algo recente, veja-se o Pavilhão de Portugal para a Expo 2010 e produ tos que já se vendiam antes no estrangeiro, tornou-se no último
ano o motivo para concursos internacionais e matéria de proj
proje
oe oj
tos como o pavilhão de Ve
V
Verão
rão da Serpentine Gallery,
y desenha y,
do por Herzog & de Meuron e o artista Ai Weiwei. Oxalá haja
f zêfa
mais “cortiças”, mas não apenas porque seja necessário fazêlo para equilibrar os números de ficheiros excel, senão que haja
primordialmente a vontade de as dar a conhecer por se acredi tar que têm qualidades que merecem ser reconhecidas inter -

nacionalmente e contribuem para melhorar cenários fo
ffora
ra do
país. Dizia, a este respeito Carlos Jesus, diretor de Marketing
e Comunicação da Corticeira Amorim, ao PÚBLICO que “isto
não é uma questão de moda”, “é resultado de um longo traba lho de educação”, ou seja, é porque se acredita que este material
tem qualidades, ambientais e outras, que merecem ser valori ffazer.
zer. A necessidazadas e não porque de repente se tenha que fa
de deve ser colmatada com a vontade de internacionalizar e não
o contrário. Outro exemplo recente, já aqui mencionado, é o do
arquiteto Pedro Gadanho que fo
ffoii o escolhido para curador de
Arquitetura Contemporânea no Departamento de Arquitetura
e Design do Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova Iorque.
Acredito e arrisco-me a dizer que não o fe
ffezz apenas por neces sidade, no sentido aplicado neste texto, dado que conciliava a
curadoria com a arquitetura, a docência e a escrita, mas por que, como o próprio disse numa entrevista ao semanário Sol,
“o MoMA permite-me passar para outra escala.” Mais do que
necessidade, tinha a vontade de o fazer
f zer certamente.
fa
V lto a insistir na diferença
Vo
dife
f rença entre a internacionalização como
fe
Volto
instrumento de difundir bons produtos e bons profissionais
num panorama globalmente interligado e dependente, da in ternacionalização que apenas “pisca o olho” ao investimento e
lucro e que, por necessidade, nos têm instigado. É apenas uma
questão de ordem dos termos vontade e necessidade que, a meu
f z toda a diferença
fa
dife
f rença na postura a ter na internacionaliza fe
ver,r,r faz
ção. Benditos sejam Pedro Gadanho e a cortiça que, por empe nho põem Portugal nas bocas do mundo. Ve
Venham
V
nham mais. Vo
V
Volto
lto a
sublinhar. Não por necessidade. Não há pachorra para este dis curso. Por vontade.

RICARDO ROXO MAT
MATIAS
A IAS
AT
arquiteto estagiário
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INVESTIGANDO A

INTERNACIONALIZAÇÃO:
AS LIÇÕES DA PRIMEIRA
OBRA ALÉM-PORTAS
ALÉM-PORT
RTA
RT
TAS
MEDIÁT
Á ICO
ÁT
DO MAIS MEDIÁTICO
PORT
R UGUÊS
RT
ARQUITECTO PORTUGUÊS
Com frequência na investigação em arquitectura deparamonos com desafios, onde se torna pertinente “olhar para a his tória pois ela encerra lições para o futuro”. Ainda que possa
não estar presente na consciência colectiva, a história recente
da Arquitectura Portuguesa pode emprestar ideias sobre uma
saída da situação actual quanto à sua ambicionada internacio nalização. Há alguns anos que vimos desenvolvendo uma pes quisa com o título
tít
í ulo “A
ít
“ Percepção Internacional da Arquitectura
Portuguesa 1976 – 1992”*.
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Percorrendo as publicações onde se deu a divulgação Interna cional da Arquitectura Portuguesa, que ainda que não surgida
desses obj
objectos
b ectos aporta relevantes info
bj
informações
f rmações para o tema, en fo
contrámo-la em muitas páginas de revistas, livros, catálogos
de exposições, actas de congressos, disseminados fo
ffora
ra do nos so território nacional. Foi precisamente esses registos que te mos seguido levando a um universo de novecentas entradas.
Recorremos como mero exemplo a um caso, caso este que jul gamos ser profícuo - o do arquitecto Português Siza Vieira e
da sua primeira obra construída além-fronteiras, o conhecido
edifício Bonjour Tristesse, em Berlim, no ano de 1984, na se quência da actividade do IBA.
Passamos então em retrospectiva os eventos mais directos,
ainda que sucintamente. Assim, a construção do edifício ocor re na sequência de dois convites de Brigitte Fleck para a par ticipação de Siza em dois concursos em Berlim: Görlitzer Bad
e Fränkelufe
f r,r este último no âmbito do IBA, sem que tenham
fe
Fränkelufer,
sido edificados. Fleck trabalhava para o Senado de Berlim, ins tituição que anos antes tinha solicitado ao Internationales De sign Zentrum (IDZ) soluções alternativas ao seu plano de edi ficações para a cidade, e cuja resposta a este desafio esteve na
origem do modelo da criação do IBA. A estratégia foi
f i delineada
fo
por François Burkhardt, o director do IDZ, que organizou duas
semanas de projecto,
proj
o ecto, uma em 1975 e outra em 1976, durante as
oj
quais vários arquitectos desenhavam propostas para áreas de finidas da cidade de Berlim, tendo convidado para participar
em ambas o arquitecto Português Siza Vieira. É nestas semanas
que Kleihues e Hämer os futuros directores do IBA Neu e IBA
Alt, respectivamente, tomam conhecimento e ficam impres sionados com o trabalho de Siza. Burkhardt tinha sido apre sentado a Siza, anos antes, por Vittorio Gregotti. Por sua vez,
Gregotti tinha sido apresentado a Siza Vieira, num “Pequeno
Congresso” realizado em Vitória, Espanha, em 1968, por Nuno
Portas. Portas tinha decidido encetar uma estratégia de divul gação da Arquitectura Portuguesa que pôs em prática nas suas
múltiplas viagens ao estrangeiro, tendo como primeiro resul tado impresso, o n. 68 da revista Espanhola Hogar y Arquitec tura sobre Siza Vieira em 1967.
7
7.
Parando a retrospectiva deste caso interessa retirar aquilo que
exemplifica, isto é, que na viabilidade de uma obra Portugue sa, mediaram-se dezassete anos entre a promoção do protago nista e a sedimentação de um exemplar construído. Ta
TTall deixanos um alerta para a divulgação da Arquitectura Portuguesa. O
alerta de que é um esforço
esfo
f rço que vale a pena ser feito.
fo
f ito. Um esfor
fe
esfo
f rfo
ço estratégico, persistente e consistente, sustentado na quali dade da arquitectura e no mérito dos arquitectos Portugueses,
que arrastará consigo não só os efe
efeitos
f itos culturais como também
fe
económicos.

CRISTINA EMÍLIA SILVA
SILV
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*trabalho realizado
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Num país de dez milhões de habitantes, onde a arquitectura é
vista algures entre uma profissão de luxo ou um empecilho à
pragmática tecnocracia dominante, a internacionalização da
Arquitectura Portuguesa tem acontecido.
Ao longo dos anos, de fo
fforma
rma institucional e colectiva – bienais,
trienais, publicações, exposições – de fo
fforma
rma individual – con cursos, nomeações, menções e premiações – tem sido trilha f ra de portas que veio assegurar um reconhe fo
do um percurso fora
cimento internacional na cena arquitectónica. A atribuição de
Pritzker Prize proporcionou, por outro lado, a mediatização
deste reconhecimento internacional, fa
ffazendo
zendo eco dentro do
próprio país. (Santos da casa não fa
ffazem
zem milagres?!)
De que internacionalização fa
ffalamos?
lamos? No meio académico, na
prática profissional, na divulgação de uma cultura arquitectó o ectos, na presta oj
nica de matriz nacional, na realização de proj
projectos,
ção de serviços?
O reconhecimento internacional da arquitectura nacional –
aquela que se considerou institucionalmente como exportá vel é real, no meio disciplinar 1. Onde quer que um arquitecto
português aterre (literal e figurativamente), um pré-conheci mento de uma cultura arquitectónica portuguesa aguarda-o,
mesmo que com nuances romanceadas e lugares comuns não
totalmente verdadeiros.
Mas, quando falamos
f lamos em internacionalização agora, neste es fa
polít
í ico, económico, social, estaremos prova ít
pecífico contexto político,
f lar de exportação da arquitectura, da sua prática
fa
velmente a falar
T o mudou: não havendo encomenda, não exis Tud
profissional. Tudo
tem condições para o exercício da profissão de fo
fforma
rma digna e
independente. Como hobby ou part-time talvez, mas em claro
contraciclo com o profissionalismo cada vez mais imprescin dível
dív
í el na sua prática.
ív
Será que falar
f lar em internacionalização agora será também fa
fa
ffalar
lar
em emigração dos arquitectos portugueses?2
Quando as fe
fferramentas
rramentas são o capital intelectual e criativo pró prio, será uma condição da internacionalização da arquitectura
portuguesa proj
projectar
o ectar em Portugal? Ou serão os arquitectos, eles
oj
próprios, o veículo da internacionalização, independentemente
do sít
í io onde proj
ít
o ectam? É um fa
oj
ffacto:
cto: o capital cultural português
sítio
projectam?
está a deslocalizar-se, a espalhar-se fo
ffora
ra de fronteiras.
Da acalmia da possibilidade (ainda que ilusória), produtora de
hábitos, certezas, garantias e ritos (comodismos e confo
f rmis fo
conformis
mos), transitou-se para a impossibilidade, dúvida e descrença.
Esta nova condição tem em si as sementes de um recomeço, o
impulso à reflexão, à acção, num novo debate da disciplina, das
formas
f rmas e condições da prática profissional.
fo

Não obstante o circuito fechado, dentro do já fechado circuito nacional, que nunca espelhou o que é [era] a arquitectura em Portugal, mas sim uma arquitectura pere grinante, nascida em Lisboa ou Porto.
2
Será esta distinção relevante no seio da disciplina? Creio que nalgum momento o será, quando a distância permitir um olhar largo e uma reflexão profunda sobre o lugar
da arquitectura em Portugal numa mudança de século de aparente bonança.
1
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Impulso também, por vontade e/ou necessidade, de passar
fronteiras, de internacionalizar,r,r individual e colectivamente.
Nesta nova possibilidade nascida da impossibilidade, cria-se
o espaço para (re)aprender a lidar com a condição de depen dência 3 própria da profissão, reflectir e agir,r,r pensar num futu ro para a arquitectura portuguesa.
“Do caos nascem estrelas” ou “da crise nasce a consciência”;
”
”;
depois de um momento de pensar e promover a arquitectura fora
f ra de portas na senda da internacionalização, será talvez
fo
o momento de repensar uma nacionalização da arquitectura
portuguesa, estimando e estimulando as boas práticas exis tentes [resistentes] no território nacional e criando as condi ções para que o crescente número de arquitectos que saem do
país – numa lógica de internacionalizemigração – possa re gressar com todo o seu know-how acumulado.
Sim, porque por desejo ou contingência, a internacionalização
é já uma realidade.

CRISTINA CASTELO BRANCO
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4
INTERNACIONALIZAÇÃO
A internacionalização dos arquitectos. Um facto,
f cto, uma alterna fa
tiva, uma consequência? Existirão sempre duas versões, duas
faces
f ces da mesma moeda sobre este assunto, assim como na
fa
maioria dos temas que abrangem questões sociais.
Está intrínseco na nossa natureza (especialmente nós por tugueses e o “fado”
“f o” que nos persegue) muitas vezes encarar a
“fad
mudança como um obstáculo, uma adversidade, quando, no
entanto, passa muito por poder ser uma oportunidade disfa
disfar
sf r sfa
çada. Fala-se bastante actualmente na tentativa (muitas vezes
frustrada) dos ateliers exportarem proj
o ectos, como um último
oj
projectos,
esfo
f rço de resposta à crise que se instalou. Para esses, é talvez
fo
esforço
tarde ou muito mais trabalhoso conseguirem vingar interna cionalmente, pois será sempre um processo muito experimen tal, numa primeira fa
ffase,
se, exigindo algum tempo de adaptação,
aprendizagem, investimento, nos métodos que naturalmente
são bastante diferentes
dife
f rentes dos nossos.
fe
Do outro lado, infe
infelizmente
f lizmente pouco divulgado, existem algumas
fe
equipas de arquitectos que, com ou sem crise, sempre tiveram
a ambição, curiosidade, humildade, de querer desbravar outros
territórios. São esses que hoje
hoj
o e vingam pois já há muitos anos
oj
começaram a investir fora
f ra de Portugal, paralelamente. São es fo
ses que, antes de escassear o trabalho em terras lusas, se aven turaram por outros lugares e que se mantêm na luta por traba lho, sem pessimismos, sem discursos negativos ou derrotistas.
São esses que viram para além do óbvio, e que anteciparam a
procura de outras hipóteses.

Exportar projectos;
proj
o ectos; é sem dúvida uma das soluções a médio
oj
prazo de resposta à crise. É também uma grande oportunidade,
se eventualmente existirem associações a arquitectos naturais
desses países, que assim cumpram um intercâmbio de conhe cimentos, conceitos, dinâmicas, e consequentemente engran proj
o ecto em si, a
oj
decerão os trabalhos a realizar. Para além do projecto
experiência será tão enriquecedora que não tem apenas valor
económico, e isso será sempre uma mais-valia. A troca de sa beres além-fronteiras será eficaz traduzindo uma complemen taridade de motivações e objectivos.
obj
b ectivos.
bj
É já conhecido que Portugal é um dos países da União Europeia
com mais arquitectos per capita. Por outro lado tem sido também divulgado e é com certeza notável o reconhecimento que
alguns portugueses têm obtido internacionalmente seja na re alização de projectos,
proj
o ectos, seja em áreas artísticas complementares
oj
à arquitectura. Tem
T m sido recorrente a distinção através de pré Te
mios e cada vez mais constante ouvirmos nos meios de comu nicação nomes facilmente
f cilmente identificados como “nossos”. É o re fa
sultado da globalização mas também das grandes capacidades
dos nossos profissionais.
T lvez a criação de
Ta
Urge uma mudança de rumo na profissão. Talvez
f rmem uma nova consciência preparada para
fo
programas que formem
a ruptura, ou até mesmo meios de partilhar experiências bem
conseguidas lá fo
ffora
ra que sejam incentivadoras principalmente
para as gerações mais novas. Urge acabar com o cliché do des tino que nos assombra. Urge apoiar o que é nosso, indepen dentemente de ser aqui, ou noutro continente, e acreditar que
podemos ultrapassar as dificuldades e que a arquitectura em
Portugal pode vir a ganhar.

MARIANA BRILHA SALDANHA

“(...) architecture at every stage of its existence (...) is buffeted by external forces. (...) Architecture is defined by its very contigency,
y
y,
by its very uncertainty in the face of (...) outside forces”. Till, 2009, p. 21.

3
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5
A VONTADE
V NTA
VO
T DE DA VIAGEM
TA
VEM DE BASE

(...) Preciso de mais. Mais trabalho, mais desafio, mais cliente,
mais problema para resolver. Por isso vou à procura, só agora,
com um plano bem fe
ffeito.
ito. Te
TTenho
nho ideia, equipa, finança, assesso res, historial, recursos e outros argumentos, linguísticos até,
para ter mais do que preciso.
Ainda não quero fa
ffalar
lar sobre internacionalização.
Antes, quero culpar alguns, próprios da profissão.
Quero culpar o Dono de Obra que nunca se satisfaz
satisfa
sf z com o que
sfa
aceitou em proposta de honorários.
Quero culpar o Construtor e demais Empreiteiros que sempre,
f ctos escritos, des fa
mas sempre, tendem a deturpar os meus factos
f rmais, técnicos e legais.
fo
critos e mais do que assentes, formais,
Quero culpar a Fiscalização tendenciosa e raramente isenta,
que a troco que um copo de vinho se deita em cama incerta.
Quero culpar as Entidades Públicas por não cumprirem prazos,
por não lerem os meus fatos
f tos com a mesma atenção com que os
fa
escrevi e desenhei.
Quero culpar a Ordem por não ser mais coesa, coerente, ativa e
disciplinada de contrato, comissão e preço.
Quero culpar os Arquitetos pela sua fa
ffalta
lta de visão e pela sua pe dinchice precária por trabalho fá
ffácil.
cil.
Quero culpar as Faculdades em exagero que às fornadas
f rnadas devol fo
vem jovens ícaros à sociedade.
Quero culpar a Profissão por trabalhar à imagem do mestre,
que há mais de 40 anos escreve Cadernos de Encargos copia dos à letra.
Quero culpar o País onde me perguntam se quero trabalhar
para depois decidirem se me pagam. Prefiro países que respei tam o pagamento antes do trabalho.
Quero culpar o Mundo de “El Dorados” enganadores e subli efé
f mero,
fé
minares, ensanches de um futuro nada prometedor e efémero,
dizendo-lhes que não sou espanhol, sou português, habituado
à descoberta e à procura de novos assentamentos, razoáveis de
topografia e respeito pelo lugar.
Quero culpar,r,r por fim, o Sérgio.
O Sérgio, porque gosto deste país a que volto, tanto, quanto
gosto de mim.
O Sérgio, porque me dedico a tudo como se a minha vida dependesse disso, para depois me desiludir e chorar.
O Sérgio, porque sei que tenho feito
f ito tudo e de tudo para levar o
fe
que me ensinaram ao próximo nív
nível.
í el.
ív
O Sérgio, porque não se mostra mais e demonstra o que faz.
f z.
fa
O Sérgio, porque se organiza de mais e cria de menos.
O Sérgio, porque às vezes cansado, frustado, desanimado, mas
nunca vencido(!), abranda.
O Sérgio, porque …
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Agora melhor,r,r para fa
ffalar
lar de internacionalização, quero somen te dizer que é inata a ambição. Para quem não a sente que se resigne e não há mal em sermos um produto menor do que aquele
que aspiramos e nunca conseguimos. Até porque somos for
f rfo
mados por vendedores de sonhos na mentira de sermos a pró salvador/
r messias da humanidade. E
r/
xima esperança/estrela, salvador/messias
isso é mau.
f ra é que é bom. Há os que vão e ficam, há os
fo
Dizem-nos que lá fora
que vão e voltam, somente. Os que ficam são peças da engrenagem maior,r,r anónimos sherpas de Sir Hillary. Os que voltam são
depressivos praticantes de dumping, de trabalho de autor,r,r para
tít
í ulo de arquiteto.(...)
ít
se permitirem ao luxo de carregar o título

SÉRGIO MIGUEL MAGALHÃES

6
LÓGICAS CONTEMPORÂ

NEAS DA INTERNACIO
NALIZAÇÃO

-

-

O tema da internacionalização tem sido debatido sobretudo
desde o processo de globalização, iniciado na década de 1970
e afirmado nos anos 80. Mas o que se entende, concretamen te, por internacionalização? Existirá efectivamente
efe
f ctivamente esse pro fe
cesso ou não passa de um conceito virtual, que acompanha a
rápida evolução mundial? E de que modo(s) se reflecte na Ar quitectura, isto é, na sua produção e gestão? Significará perder
uma certa especificidade intrínseca, formatando
f rmatando uma homo fo
geneização, ou, pelo contrário, releva as disparidades (locais)?
Considerando a escassez económico-financeira e a relevância
da regeneração urbana, como interpretar e utilizar a interna cionalização como fe
fferramenta
rramenta e pretexto para intervir,r,r a baixo
custo, sempre que possív
í el?
ív
possível?
A internacionalização coloca-se actualmente sob diversas fo
fforr mas, sobressaindo o caso da “exportação” e “importação” de
Arquitectura, verificado através dos movimentos de inúmeros
jovens e profissionais que vão “para fora”.
f ra”. A Arquitectura é um
fo
negócio – procurando responder às necessidades dos clientes -,
exigindo linguagens e códigos universais. Considerando a con juntura actual, o facto
f cto de o mercado se encontrar mais activo
fa
em certos domínios poder-se-á revelar,r,r simultaneamente, en quanto oportunidade e desafio, relevando o papel dos sistemas
de comunicação e propondo uma intervenção regeneradora. As
Cidades Globais (Sassen) - um dos manife
manifestos
f stos mais evidentes
fe
do processo de internacionalização ao nív
nível
í el da Arquitectura e
ív
do Urbanismo -, englobará, também, o caso português?
Inserido num contexto global, o problema da regeneração ur bana em Portugal parte de casos específicos e do fr
ffranchising
anchising de
know-how internacionais. Através de operações de marketing
urbano a grande ou pequena escala, comercializam-se ima gens (fo
(fotomontagens)
f tomontagens) e lugares idílicos para (re)viver (n)a ci fo
dade, onde a importação de conhecimento desempenha um pa-
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pel essencial, contagiando o pensamento e a própria produção
urbana e arquitectónica. Os processos recentes de regeneração
urbana integram-se nas lógicas contemporâneas da interna cionalização, influenciados pelas transformações
transfo
f rmações urbanas e
fo
sócio-económicas. Mas como regenerar (partes d)a cidade de
fforma
fo
rma low cost? Face a um processo de internacionalização e
de globalização instaurados no nosso modus operandi urbano,
urge pensar em soluções económicas e sustentáveis do ponto
de vista ecológico e económico, com um fo
ffoco
co social eminente.
Neste sentido, a participação e o envolvimento das comunida des locais de cada lugar potencial de intervenção é crucial para
o desenvolvimento e consequente sucesso das operações. A ess
scala já ultrapassou a cidade, constituindo hoj
o e uma cidade-ter oj
hoje
ritório, onde múltiplos layers se cruzam e coexistem no espaço
e no tempo.
cív
í ica na reabi ív
Enquanto cidadãos do mundo, a participação cívica
litação e regeneração urbanas consiste numa extensão social e
pessoal, conotando a produção urbana e arquitectónica como
uma missão social, (re)aproximando comunidades, requeren do soluções versáteis e universais, e partindo de característi cas locais, ou seja, constituindo intervenções à escala “glocal”.
Urge procurar soluções partindo do passado, conjugando-o
com o presente, suportadas por actividades criativas, artísticas
e culturais. A oportunidade de (re)criar centralidades no espa ço urbano através das operações de regeneração urbana promove, assim, uma internacionalização do espaço da cidade, no
espaço e no tempo.

ANA NEVADO
NEVA
V DO
VA

7
A HISTÓRIA COMO NÃO

COSTUMA SER CONTA
CONTADA
T DA
TA
Agora que se tornou inevitável a internacionalização, perante o
marasmo da economia nacional, somos por vezes confrontados
com histórias, frequentemente carregadas de romantismo, de
jovens arquitectos que se lançam em aventuras além-frontei ras, alcançando encomendas no estrangeiro.
As histórias são apenas um relato parcial dos factos,
f ctos, e deixam
fa
muitas vezes sem resposta perguntas que interessam ao leitor do
BA: “Como fizeram? Com quem fa
ffalaram?
laram? Como chegaram lá?”
Queríamos, portanto, enquanto jovens arquitectos de 30 anos,
partilhar a nossa pequena experiência de internacionalização, em
particular as vicissitudes da construção de uma escola em Itália.
Para quem está em início de carreira e tem poucos contactos,
internacionalização é frequentemente sinónimo de imigração.
Foi assim connosco. O Carlos fe
ffezz Erasmus em Florença e, ten do estabelecido fo
ffortes
rtes relações de amizade, transfe
transfere-se,
f re-se, em
fe
2006, para Itália, trabalhando numa agência pública de trans fformações
fo
rmações urbanas e em vários proj
projectos
o ectos em parceria com um
oj
urbanista italiano.
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Com o passar do tempo, acaba por receber algumas encomendas directas e convida o Luís, que permaneceu em Portugal,
projectos
a trabalhar em conjunto. Nenhum dos proj
o ectos acaba por se
oj
concretizar – sempre abortados por problemas económicos –,
contudo, com o regresso ao país em 2010, montam um gabinete
no Porto com o nome “mavaa arquitectos associados”.
Os contactos com Itália continuam e surge uma primeira hipóte se de obra “de raiz”. Trata-se do proj
o ecto de uma escola em Mon oj
projecto
tepulciano (Siena), na sequência da participação num pequeno
refe
f rido urbanista.
fe
concurso por convite em parceria com o referido
O desafio era evidentemente difícil: com poucos meses para a
proj
o ecto, a Câmara pretendia usar o mesmo valor
oj
elaboração do projecto,
que tinha destinado à realização de uma escola primária para
realizar um edifício com duas escolas integradas: uma primá ria e um jardim de infância. Tud
TTudo
o isto, idealmente, numa es trutura com uma elevada classe energética e com o recurso a
materiais ecológicos.
proj
o ecto ficou integralmente a nosso cargo. No entanto, a coor oj
O projecto
fforam
ram fe
ffeitos
itos pelo nosso pardenação e os contactos com o cliente fo
ceiro italiano. E inicia-se um processo conturbado. Com o pro jecto a ser revisto radicalmente em fase
f se de execução vezes sem
fa
a ustar ao enorme espartilho orçamental. Com as
aj
conta, para se ajustar
dificuldades inerentes à distância e ao fa
ffacto
cto de o contacto com o
cliente não ser directo: muito acaba por se perder pelo meio.
f z-se com muito esforço:
fa
esfo
f rço: meses de trabalho de es fo
E o trabalho faz-se
telefo
f ne, muita discussão e incertezas
fo
critório, muitas horas ao telefone,
sobre o rumo a seguir,r,r aprendizagem e utilização de softwa re italiano específico para medições/cadernos de encargos em
obras públicas, uma semana por mês em Itália para acompanha mento e fiscalização da obra, com todos os encargos inerentes.
Para além disso, a nossa maneira de fa
ffazer
zer “à portuguesa” co lide com as vontades de rápida solução dos vários interlocuto res e com um ciclo produtivo orientado para soluções standard
sem grande primor pela qualidade de execução e pormenoriza ção construtiva.
Passados dois anos e meio, estão executados os toscos e as infraestruturas, o revestimento exterior e as paredes interio res em gesso cartonado. As obras serão retomadas em Janeiro,
após uma pausa de alguns meses, por dificuldades económicas
da construtora e aparente fa
ffalência
lência do banco que assegura o financiamento da obra.
A internacionalização é, por vezes, um caminho árduo, pou co rentável – até à data esta aposta não terá pago as despesas
–, onde a persistência e a incerteza estão de mãos dadas, numa
aposta travada pelo amor à arquitectura.

MAVAA
MAV
AVA
AV
VA A ARQUITECTOS ASSOCIADOS
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ganizar programas e analisar processos construtivos e vivenciais.
Estão atentos tanto a sinais internos e externos, a múltiplos processos conceptuais e tecnológicos.
Estes arquitectos portugueses têm demonstrado no seu trabalho do
dia-a-dia uma enorme capacidade em se adaptar para operarem
sobre, e projectarem com uma multiplicidade de conceitos, modelos organizacionais de trabalho e de projecto e formas de construir.
Estará essa diversidade relacionada com uma capacidade, através da arquitectura, de projecto, de transformar adversidades em
oportunidades?
Será que esta condição de uma realidade geográﬁca no limite territorial, económico e político da Europa desde o ﬁnal do século XX,
tem em muito contribuído para esta desejo e necessidade de nos
reinventarmos sem preconceitos, pelo facto de estarmos muitas vezes ao longo dos tempos, simultaneamente no limite de um sistema
e por isso no centro das transições entre vários sistemas, realidades,
onde, face à vulgarização da globalização, existem um número praticamente ilimitado de oportunidades?
O ensino em Portugal tem também que reconhecer e investir na sua
globalidade. Isto poderá consistir, por exemplo, não apenas em importar directamente modelos ou modos de ensino com realidades
e contextos muito especíﬁcos, mas sobretudo em confrontar esses
modelos de ensino com as práticas de ensino e as realidades e contextos das nossas escolas de arquitectura em Portugal, de modo a
reforçar essas mesmas práticas de ensino, as suas qualidades centradas na leitura do território, na síntese do projecto e dos seus processos construtivos, face a esses contextos.
Neste campo existem inúmeras possibilidades no sentido de continuar e melhorar o modo como os estudantes são preparados e motivados para se confrontarem com diversas realidades geográﬁcas
e culturais nas suas múltiplas práticas proﬁssionais. De há várias
décadas que o ensino de arquitectura em Portugal tem continuadamente formado pessoas que por várias razões têm demonstrado
estarem preparadas para trabalharem em qualquer contexto, circunstância, em qualquer parte do mundo.
Não será isto um indicador de uma qualidade e oportunidade que
tem de ser explorada?
Estamos a contribuir globalmente para contaminar e exportar modos de fazer, pensar, sensibilidades, dedicação, integridade, proﬁssionalismo, vontade de continuar a aprender, vontade de projectar e
construir, escrever, divulgar, criticar e ensinar e aprender!
As possibilidades dos arquitectos portugueses se estabelecerem
com uma considerável relevância têm aumentado exponencialmente e podem continuar a aumentar, tanto em Portugal como
numa grande multiplicidade de contextos sociais e económicos.
Esta relevância terá que ser continuadamente construída e apoiada, para se estabelecer em múltiplas frentes, para se possa expressar e disseminar através dos mais diversos tipos de práticas proﬁssionais.
Há que promover de forma clara (não restrita) e aberta a produção
efectuada pelos arquitectos portugueses e premiada internacional-
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mente. Há que diversiﬁcar os modelos dessa divulgação/promoção.
As conferências e grandes exposições, que têm um papel sobretudo
cultural terão que ter outros interlocutores internacionais, oriundos de outras realidades culturais, para que o que se produz e debate
internamente em Portugal possa também ser divulgado com outra
projecção. Há que explorar a oportunidade de divulgar internacionalmente a prática da arquitectura pelos variadíssimos arquitectos
portugueses nos seus diversos contextos, através de interlocutores
igualmente internacionais, tal com tem vindo a acontecer há várias
décadas.
A Ordem dos Arquitectos tem aqui um papel que tem que deﬁnir e
clariﬁcar.
A OA tem também de diversiﬁcar os seus modelos de representatividade e de formação contínua, com a perspectiva da sua internacionalização que terá de ir muito além dos países de língua portuguesa, participar activamente com entidades governamentais
e agentes económicos que podem incluir a internacionalização da
produção arquitectónica em Portugal. Uma possibilidade serão
certamente acções de formação em conjunto com consulados e embaixadas de outros países sobre a suas realidade da prática proﬁssional e não simples mostras de projectos cuja pertinência deve ser
devidamente contextualizada.
Outro trabalho necessário, árduo e difícil, que requer também
grande diplomacia, são os acordos de reciprocidade e todo o trabalho que tenha como objectivo agilizar o processo de reconhecimento das qualiﬁcações académicas e proﬁssionais, para que as pessoas
que estão a trabalhar consigam também fazer o seu trabalho com
o devido enquadramento proﬁssional e maior objectividade que se
deseja que lhes seja possível. Aqui será sempre necessário um trabalho e uma pressão fortemente articulados com o governo e várias
acções governamentais.
A OA e os arquitectos, na sua prática proﬁssional, podem ter um papel de extrema relevância, tanto nacional como internacionalmente, no sentido de contribuir para que as condições para o exercício da
proﬁssão elevem o papel social da arquitectura.
Os paradigmas da produção de arquitectura e o enquadramento
nos modelos económicos estão numa fase de grande transição.
Será que a internacionalização da produção dos arquitectos portugueses poderá também contribuir para reforçar o papel social da
arquitectura?
Os arquitectos portugueses têm demonstrado uma enorme vitalidade e uma grande vontade em exercer a sua proﬁssão de forma a
poderem ser membros activos nas comunidades onde estão enquadrados.
A internacionalização e relevância da sua produção arquitectónica e
do papel social da arquitectura é uma enorme oportunidade!
Temos que saber dar voz e celebrar o quotidiano da proﬁssão dos arquitectos portugueses nesses diversos contextos e permitir que essa
aprendizagem seja partilhada e divulgada também!
A internacionalização da produção dos arquitectos portugueses
está em grande forma, num crescente processo de intensiﬁcação
e diversiﬁcação com inúmeros exemplos e histórias que podem ter
grande relevância para a proﬁssão como para as comunidades com
quem trabalhamos e por isso para a sociedade em geral!
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Ladri
O

di biciclette 1

s tempos de crise forçam-nos inevitavelmente a redescobrir. Posto em causa o que tínhamos como estável,
ou adquirido, partimos para novas formas de entender,
mesmo que a contragosto. Não é por isso surpresa que nestes
momentos de sobressalto mudemos o nosso léxico, nos tornemos versados no que antes, com felicidade, ignoravamos.
O “economês” vem, desde há alguns anos, invadindo crescentemente o nosso quotidiano: a inﬂação, o PIB, o spread, o déﬁce, a
consolidação, o ajustamento... Todos eles passaram progressivamente de palavras de outros e ideias que conhecíamos de forma
difusa a termos que usamos facilmente e debatemos com agilidade. Com melhor ou pior consciência do seu real signiﬁcado.
A crise, ou esta crise, como outra qualquer maleita, alimenta a profusão de mezinhas. A uma delas chamou-se “internacionalização”.
“Internacionalização” é tornar internacional; e internacional,
é aquilo que é comum a duas ou mais nações. Até aqui, qualquer
um chega, sem grande diﬁculdade, basta um dicionário.
Já concretizar, encontrar-lhe um sentido, particularmente
quando falamos de arquitectura, é menos evidente.
Desde logo, porque se há problema que a “arquitectura portuguesa” não tem é o do reconhecimento internacional (entendida aqui como arquitectura de autores portugueses e fugindo a
reﬂetir sobre a legitimidade da expressão).
Depois, porque não é certo se “internacionalização” mascara coisa vulgar, sem glamour, a que sempre chamámos “exportação”.
Ou propõe a criação de entidades económicas multinacionais.
Não é difícil concluir que há um mundo de diferença entre as
duas perspectivas, a que correspondem ambições e consequências diversas. Acrescidas das possibilidades que se constroem
no intervalo entre ambas.
O único dado que parece ser certo, porque esse não é novo, é o inevitável desígnio de buscar fora do país aquilo que ele (já) não tem
para nos dar. É uma velha receita, e em Portugal, recorrente.

2
Takes
two
to
tango
O dado fundamental da “internacionalização”, inevitável, é existir um encontro de vontades. Não depende da vontade exclusiva
de alguém. Como em qualquer transação, alguém tem que ter,
mas simultaneamente alguém tem que querer. A não ser que o
meio para o conseguir seja a força. O que, como sabemos, acontece com alguma frequência. Todavia, não é esse o caso...
Os desaﬁos são assim, pelo menos, bipartidos: entre as capacidades que temos e o desejo que despertam na contra-parte. A
que acresce a necessidade de não esquecer que a existência de
um mercado internacional decorre de uma percepção mútua de
uma, também ela mútua, vantagem. O que inclui a quase inevitável necessidade de abrir o nosso mercado interno, mesmo
que só aparentemente, àquele que temos como destinatário ou
destino. Neste jogo, as capacidades que detemos são não só determinantes para suplantar outros na presença noutros mercados, mas também para preservar o que temos como nosso.
Ninguém deseja o que desconhece. Como tal, internacionalizar implica dar a ver, explorar destinos, construir redes informais e formais e, para isso, tornarmo-nos mais capazes e aptos. Em suma, fazer o necessário para conseguir e satisfazer o encontro de vontades.

3
Babettes
gæstebud
A designação “Arquitectura Portuguesa” é frequentemente usada
como sendo uma marca. Algo facilmente identiﬁcável, distintivo. A que, por isso, associamos com facilidade uma leitura de coisa homogénea e coesa. Para além da inquestionável comodidade,
seja como rótulo ou mera muleta, a quase sistemática forma como
arquitectos portugueses têm sido distinguidos ou premiados internacionalmente nos últimos tempos parece legitimar tal leitura
junto do grande público. Isto quando, paradoxalmente, o simples
confronto entre a obra dos mesmos permite aﬁrmar o contrário.
Não estando perante coisa homogénea ou coesa, resta-nos
acreditar que o fundamento reside em coisa diferente. Numa
estrutura metodológica comum ou uma atitude similar perante a ideia de construir e transformar a paisagem. Um especial
quadro partilhado de capacidades.
A não ser que queiramos abdicar de qualquer ambição, acreditando apenas que os outros tomam a nuvem por Juno.
Ainda que mantenhamos dúvidas sobre a veracidade, ou autenticidade, do que é hoje uma “arquitectura portuguesa”. Mesmo que acreditemos antes que, em rigor, falamos das obras dos
“arquitectos portugueses”. O facto é que, como tantas outras
muletas, para o efeito ela nos serve. Porquanto essa amálgama
permite construir uma visão, ou ilusão, de produto (embora,
em rigor, seja uma prestação de serviços). A que associamos,
mal ou bem, determinadas características e qualidades. Uma
síntese que, como tal, comporta riscos. Importa não os iludir.

1948, Vittorio de Sica.
Expressão idiomática anglo-saxónica, relativa a algo a que é inevitável a vontade de dois actores.
3
“O festim de Babette”, 1987, Gabriel Axel; a partir da novela homónima de Karen Blixen, 1958.
1

2

20.21
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5
Quo
vadis?
O futuro é incerto por natureza, mas o presente, este presente, e

Se ao consumo, ou encomenda, da arquitectura não são indiferentes os seus aspectos de natureza formal, usar a “arquitectura portuguesa” como uma única formulação, um quadro
formal homogéneo, como se de uma Denominação de Origem
Controlada se tratasse, é uma visão limitada e limitadora, também no que toca à “internacionalização”.
Portugal não fugiu, particularmente após a revolução, a integrar o panorama internacional da produção arquitectónica,
contaminando-o e sendo, crescentemente, contaminado por
ele. O que tornou menos legível a sua leitura enquanto resultado de um contexto geográﬁco.
Mas há que reconhecer que esse contexto geográﬁco, ou os constrangimentos que nele ﬁzeram da arquitectura uma actividade de
resistência cultural — como um dia disse Álvaro Siza — nos dotaram de ferramentas preciosas para enfrentar desaﬁos. Aﬁnal, segundo se diz: aquilo que não nos mata torna-nos mais fortes...
No quadro de um processo em que os cruzamentos entre culturas é inevitável, mas em que é imprevisível o papel da familiaridade entre a origem e o destino. O sucesso perante os outros,
os estrangeiros, parece residir na capacidade de lhes servir o
inesperado, alimentando a sua curiosidade e superando a sua
suspeita. Um contexto em que a nossa inata e reconhecida capacidade de ajuste é preciosa. Bastará recordar Siza — sempre
ele! — e quão Holandês foi na Holanda, Brasileiro no Brasil, ou
Suiço na Suiça. Ou, somente, Português de Portugal.
Posto isto, parece-nos que entender, e dar a entender, “arquitectura portuguesa” como um quadro de competências e capacidades é bem mais útil do que a entender como um reportório.
Pois se é certo que o mesmo já nos abriu umas quantas portas,
não é menos verdade que deixou muitas por abrir.
Não pode ainda reduzir-se tal quadro de capacidades ao da prática do projecto (em sentido lato), mas devemos lutar por o ampliar,
abarcando os demais actos próprios da proﬁssão de arquitecto,
sejam eles exclusivos ou não. Como as “...actividades de consultoria, gestão e direcção de obras...”4, a ﬁscalização, entre outros.
Apesar da sua natural importância, importa também ultrapassar a paupérrima e redutora visão da língua enquanto peça fundamental do processo. Desde logo, porque se os PALOP aparentam ser um destino fácil, não o são. As velhas redes sociais entre
a metrópole e os antigamente designados territórios ultramarinos diluíram-se no tempo e os fantasmas do colonialismo ainda fazem vitimas, por ventura hoje mais do que antes. Além disso, não consta que para partir para a India Vasco da Gama tenha
aprendido Híndi, Sânscrito, ou qualquer outra das sua línguas
ou dos países que tocou pelo caminho. Hoje, a familiaridade com
o inglês ou a proximidade com o castelhano permitem-nos outros horizontes. Como Gama e os outros antes e depois dele, à
que partir para além do horizonte da língua.

o passado próximo, são claros: o caminho da internacionalização tem de passar a ser uma possibilidade corrente, entre outras,
na vida proﬁssional dos arquitectos portugueses, em Portugal.
Foi nesta convicção que o CDN da OA a inscreveu no programa
do anterior e do presente mandato.
Pergunta-se, então, o que tem vindo a ser feito?
Tendo em conta o seu próprio cariz institucional, que abre possibilidades mas também impõe limitações, a acção do CDN da OA
centrou-se em particular na sensibilização das entidades públicas, governo e agências governamentais. No sentido de serem
ultrapassadas as limitações das agências de comércio externo
(leia-se AICEP) na identiﬁcação e consumação de oportunidades; na melhoria do apoio dado pela rede diplomática à actividade dos arquitectos e à consumação dos seus direitos no exterior.
Mas, acima de tudo, para o entendimento da arquitectura como
um recurso. Como o resultado do trabalho de uma ﬁleira económica — albergando o projecto, a construção e a indústria de
componentes e materiais de construção - com forte impacto na
criação interna de riqueza e emprego. Uma ﬁleira económica
que, com um trabalho conjunto, pode na sua globalidade beneﬁciar da sua notoriedade externa.
Um trabalho, invisível, que não tem deixado de ter alguns resultados, embora a um ritmo francamente menor do que o desejado6.
Essa visão da arquitectura enquanto integradora de um tecido
económico vasto vem-se reﬂectindo também na aproximação a
associações de agentes do mesmo, como a AECOPS ou a APPC,
quer no desenho de acções concertadas de internacionalização;
quer, acima de tudo, no sentido do reforço das suas competências, melhorando a sua organização e capacitando os seus agentes
e trabalhadores. Ou ainda, no mesmo sentido, na sua participação
na “Plataforma Tecnológica Portuguesa para a Construção”, procurando estimular a adopção de processos de inovação que permitam criar vantagens competitivas, como a adopção do BIM.7
Noutro sentido, tem assegurado ou apoiado acções externas de
divulgação do trabalho dos arquitectos portugueses. Como a
exposição “Portugal fora de Portugal”, ou as representações de
Portugal nas derradeiras bienais de São Paulo e Veneza.
Ou ainda, porque “quem vai ao mar, avia-se em terra”, reclamando iniciativas do Estado para estimular o planeamento e projecto
do país futuro, nomeadamente com a apoio nos seus imóveis.
Muitos dirão que já é demasiado tarde, que a selvajaria do mercado interno, o aprofundar da crise e o passar do tempo, tornaram inviável qualquer processo de internacionalização que não
seja o de exportar mão-de-obra.
Ainda temos esperança que assim não seja, por isso importa
que não baixemos os braços. De outra forma, algo é certo: um
dia, perante o desespero, seremos ladrões de bicicletas.

MIGUEL JUDAS, membro n.º 5864

Vogal do Conselho Directivo Nacional

Estatuto da Ordem dos Arquitectos, n.º 3 do artigo 42.º
1951, Mervyn LeRoy; a partir do romance homónimo de Henryk Sienkiewicz, 1895.
6
Ainda que tardia e de âmbito e alcance incertos, a recente iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, “2013 - Ano da Arquitectura”, teve para já o mérito de responder
a uma reclamação da OA: sentar o governo, as suas agências e os arquitectos à mesma mesa.
7
Building Information Modelling.
4
5

BOLETIM ARQUITETOS 229.indd 21

13/01/23 19:34:42

Heritage

of Portuguese Inﬂuence/

PATRIMÓNIO DE INFLUÊNCIA
PORTUGUESA —

HPIP
4

6

LEGENDAS:
1. Casa de Tejupeba e Capela do Engenho Colégio.
Itaporanga da Ajuda, Sergipe, Brasil
2. Igreja e Terreiro de Lalame-a-Nova. Palai,
Kerala, Índia
3. Missão do Sagrado Coração de Jesus. Soibada,
Manatuto, Timor
4. Igreja de Nossa Senhora da Guia. Lucena,
Paraíba, Brasil
1

5. Forte do Mar ou de Nossa Senhora do Pópulo e
São Marcelo. Salvador, Bahia, Brasil

7

6. Liceu (antigo Liceu Nacional Almirante Lopes
Alves/Escola do 3.º nível Comandante Saydi Mingas). Lobito [Lubito, Olupitu], Benguela, Angola
7. Perímetro amuralhado da Fortaleza do Barém.
Qal’at al Bahrain [Barém], Golfo Pérsico | Mar
Vermelho, Barém
8. Fortaleza de Comorão. Bandar Abbas [Bandel de
Comorão, Bandar de Comorão, Gombroon], Golfo
Pérsico | Mar Vermelho, Irão
9. Forte. Mutrah [Matara], Golfo Pérsico | Mar
Vermelho, Omã
2

3

(...) O

8

5

objetivo deste projeto é criar um objeto de estudo, um corpus, como
conjunto signiﬁcativo do contexto
em que os seus diversos elementos foram criados, dos sinais
que os caracterizam, na sua singularidade ou na sua categorização, das alterações que sofreram, enﬁm, dos aspectos que
justiﬁcam o seu maior ou menor valor patrimonial. O carácter sistemático que se pretende dar-lhe é também essencial
para que os fenómenos detectados no plano arquitetónico e
urbanístico possam ser estudados em conjugação com fenómenos de outra natureza, como os linguísticos, sociológicos,
cientíﬁcos ou religiosos, de forma a compreender em toda a
sua complexidade os resultados do encontro de culturas pro-

9

movido pela dispersão dos portugueses no mundo não-europeu. (...)”

JOSÉ MATTOSO
Presidente do Conselho Editorial e Director da obra impressa

HPIP é um sítio onde se desenvolve o projecto Património
de Origem Portuguesa no Mundo: arquitetura e urbanismo
que, sob a direção de José Mattoso, a Fundação Calouste
Gulbenkian desenvolveu entre 2007 e 2012. São evidentes
os dois eixos desejáveis de evolução do projecto: divulgação
mais ampla e reunião integrada de informação dispersa.
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10

14

16

LEGENDAS:
10. Mesquitas “Brasileiras”. Porto Novo, GuinéBissau | Golfo da Guiné | São Tomé e Príncipe,
Bénin/Benim, ex-Daomé
11. Sobrados. Catumbela, Benguela, Angola
12. Mercado. Diu, Guzerate, Índia
13. Escola feminina Pani Bai. Diu, Guzerate, Índia

11

14. Palácio das Repartições (atual Sede do Governo Provincial). Lichinga [Vila Cabral], Niassa,
Moçambique

17

15. Fortim de Nossa Senhora de Monserrate. Salvador, Bahia, Brasil
16. Embaixada de Portugal. Brasília, Distrito Federal, Brasil
17. Forte e Capela de Nossa Senhora da Penha.
Karanja [Caranjá/Uran], Área Metropolitana de
Mumbai (Bombaím), Índia
18. Igreja de Nossa Senhora da Luz. Mylapore [Meliapor/São Tomé de Meliapor], Tamil Nadu, Índia
19. Cemitérios. Goa [Velha Goa], Goa, Índia
12

13

18

15

Fenómenos arquitectónicos e urbanísticos
podem ser estudados
em conjugação com
fenómenos de outra
natureza
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Como capital inicial conta com o conteúdo dos livros, atractivo e estimulante para suscitar a integração do contributo
de todos quantos tenham algo a acrescentar ou a corrigir,
seja através de conteúdos escritos ou gráficos.
Como base de dados interactiva sem fins lucrativos, apesar
do sistema de certificação os conteúdos disponibilizados
são da responsabilidade dos respectivos autores. O HPIP é
uma base de dados aberta, cujos conteúdos são disponibilizados sob os formatos abertos a qualquer pessoa. O único
requisito é a citação sob a fórmula do seu endereço Heritage of Portuguese Influence/Património de Influência Portuguesa: www.hpip.org
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ARQUITECTOS
PELO
MUNDO

C

ontactámos alguns dos ‘Arquitectos pelo Mundo*’. Obtivemos cinco respostas às cinco perguntas que colocámos a 20 deles, o que representa 20% de respostas e poderá ser considerado um bom indicador. Partiram à aventura,
à procura de uma oportunidade que os encontrou, cansados de
um clima de incerteza. Na maioria destacam Eduardo Souto de
Moura como referência de qualidade. O encontro da arquitectura portuguesa com as arquitecturas locais, o intercâmbio de
experiências é a sua reserva de esperanças e expectativas:
1 - O que o/a fez sair de Portugal? Uma oportunidade ou querer
uma oportunidade?
2 - Ao ‘bater a porta’ a Portugal ‘bateu a porta’ à Arquitectura
Portuguesa?
3 - Que aspectos fundamentais destacaria da Arquitectura
Portuguesa?
4 - No quadro da network ‘Arquitectos pelo Mundo’ considera-se um
embaixador da Arquitectura/Cultura arquitectónica Portuguesa?
5 - Que papel pensa ter/quer ter na internacionalização da Arquitectura Portuguesa?
*Um website e uma página do Facebook onde se inscrevem, num
mapamundi, os arquitectos portugueses que exercem a sua actividade proﬁssional fora de Portugal. O objectivo é o de mapear as
cidades e países onde trabalham e contribuir para uma aproximação entre os arquitectos que se encontram a exercer na mesma cidade/país e com os que consideram para aí emigrar.
https://www.facebook.com/arquitectospelomundo
http://www.arquitectospelomundo.com
info@arquitectospelomundo.com

Rita Braga Alves

5

perguntas
respostas

ontem temos como exemplo a Faculdade de Arquitetura do arquiteto Carlos Ramos. Outro aspecto relevante é o tratamento dado à iluminação lateral em relação a um aprimoramento do interior, se veriﬁcarmos o Museu de Serralves do arquiteto Álvaro Siza Vieira.
4. No século XIX, e no momento em que vivemos é difícil aﬁrmar que
me considero uma embaixatriz da arquitetura/cultura arquitetónica portuguesa. Claramente, como referi atrás, cada português que
sai da sua terra natal leva Portugal consigo, uma vez que somos fruto
dessa cultura, vivemos e crescemos nesse país. No entanto, o ser humano é o resultado de uma pluralidade de valores e conhecimentos
em constante evolução inﬂuenciados pelo lugar e tempo onde se insere. Considero-me antes uma curiosa pelos valores e cultura do mundo, atribuindo o seu devido valor às raízes portuguesas.
5. Os aspetos da arquitetura portuguesa que nos foram ensinados, quer
nas instituições de ensino quer na prática profissional, são a base do
nosso conhecimento arquitetônico. Nesse aspecto, ao me deslocar de
país e de cidade, essa base continua presente e é confrontada com novas
necessidades, novas demandas, inerentes a cada situação apresentada.
Penso que aí reside a verdadeira internacionalização da arquitetura
portuguesa, nessa fusão de uma base portuguesa com inputs locais específicos. Até agora, essa fusão tem se mostrado florescente e de algum
modo reconhecível como lusófona, perante os diversos intervenientes,
o que tornam os processos de arquitetura curiosos e promissores.

Rio de Janeiro – Brasil

1. A minha primeira saída de Portugal esteve associada ao programa de intercâmbio entre a F.A.U.P. (Porto) e U.F.F. (Rio de Janeiro).
Depois disso vivi entre Portugal e Brasil, e neste último regresso ao
Brasil, vim com uma oportunidade de trabalho concreta.
2. Na minha opinião, não posso aﬁrmar que sair de Portugal signiﬁca
‘bater a porta’ ao nosso país e muito menos a uma arquitetura portuguesa. A emigração acaba por ser uma consequência de um momento
crítico que todos os portugueses estão a passar e, também para quem
quer exercer arquitetura em Portugal. Através da sua cultura e aprendizagem, acredito que cada português leva consigo um pedaço de
Portugal e cada arquiteto leva consigo uma arquitetura portuguesa.
3. A arquitetura portuguesa valoriza o lugar e a sua história, onde
temos como exemplo a Casa das Artes do arquiteto Eduardo Souto Moura. O aprimoramento da relação entre exterior e interior, dos
elementos volumétricos e os seus enquadramentos para paisagem,

Sílvia Filipe
Fortaleza – Brasil

1. Foi um conjunto de diversas razões que me ﬁzeram sair de Portugal… Mas a principal foi a crescente falta de caráter e de respeito
pelo arquiteto e pelo nosso trabalho, onde impera a desculpa da crise para não pagar o trabalho entregue. Desde Março de 2011 que me
encontrava em regime de freelancer e não me faltava trabalho, muito
pelo contrário! Tanto que tinha uma equipa de 3 arquitetos a colaborar comigo, o problema estava na incerteza se iria ser pago, isso sim,
já era outra história… Só a título de exemplo, tenho um trabalho que
fui subcontrata por um gabinete de engenharia, e pelo qual aguardo
o fecho de contas desde Agosto de 2011… E imagino a quantidade de
colegas que cada vez mais se revêem neste meu exemplo… Por isso,
cansei-me de estar neste clima de incerteza, sem saber se e quando
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nos vão pagar… Foi então que resolvi aceitar uma proposta que me ﬁzeram quando aqui vim de férias no ﬁnal de 2011. Como sou casada
com um brasileiro, facilitou imenso em termos de vistos, e 4 meses
foi quanto bastou para repassar os trabalhos que tinha em mãos para
outros colegas, fazer as malas e abraçar esta nova aventura!
2. Não, de modo nenhum! Não, porque 2013 marca o início de uma
nova etapa para mim, a abertura do meu próprio escritório aqui em
Fortaleza, onde vou ter toda a liberdade para poder, caso o cliente
assim o entenda, introduzir notas Portuguesas à Arquitetura Brasileira, que tem bastantes especiﬁcações diferentes da nossa. Para
além do mais, nunca irei “bater com a porta” a algo que está intrínseco no meu trabalho, na minha forma de trabalhar, desde a minha
formação; a algo que me fez chegar onde estou e me ajudará a crescer e ir mais além como proﬁssional!
3. Portugal pode orgulhar-se de ter muitos e bons proﬁssionais, e
não são fenómenos decorrentes de uma só geração, já temos diversos
exemplos em todas as gerações… Siza Vieira, Souto Moura, Frederico
Valsassina, Graça Dias, Aires Mateus, ARX, Promontório… Mas por
quem eu tenho um particular carinho é pelo trabalho do meu amigo
Pedro Campos Costa, e em especial pelo Edifício do Mar, a ampliação
do Oceanário de Lisboa, onde o que ele fez está simplesmente sublime.
4. Só até certo ponto, uma vez que (pelo menos até ao momento) sou
a única arquiteta portuguesa registada na network em Fortaleza!
Tenho conhecimento de um arquiteto português, aqui instalado há
já alguns anos, mas de certeza que não seremos os únicos arquitetos
“portugas” de entre aproximadamente 7 mil portugueses a residir
nesta Capital Nordestina.
5. Respondo com o lema da SF-Soluções Integradas: “Procurando soluções em prol do desenvolvimento sustentável das cidades”. Atualmente o Ceará possui 8,6 milhões de habitantes e tem na sua capital,
Fortaleza (a 5.ª mais populosa do Brasil) cerca de 3.600 mil habitantes,
e é neste território que me estou a estabelecer. É um território vasto,
carente de infraestruturas e com graves problemas de ordenamento que se traduzem em diversos problemas de saúde pública, proteção civil, etc. Por isso, entendo que com a minha experiência e o meu
know-how em ordenamento do território e urbanismo, posso assumir aqui um papel importante no desenvolvimento tanto dos planos
de ordenamento, como nos projetos de arquitetura, onde, por exemplo, facilmente se fazem empreendimentos com 400/600 unidades
habitacionais… É este o papel que penso desempenhar, procurar ajudar no desenvolvimento e crescimento destas cidades, da forma mais
equilibrada possível, e buscando aprender o máximo possível neste intercâmbio cultural, tanto com os mestres arquitetos cearenses, como
com a própria cultura arquitetónica que é riquíssima, sem nunca descurar que me encontro num país sul-americano, que possui um modo
de viver o espaço um pouco diferente do nosso, português e europeu…

Paulo Areia
Bergen – Noruega

1. O que me fez sair de Portugal, foi uma vontade pessoal de ter maior conhecimento e experiência da arquitectura e cultura da Escandinávia.
2. Jamais ia bater a porta à excelente Arquitectura Portuguesa. Foi
a minha escola, cultura e educação. Um país que tem uma riqueza
tremenda em Arquitectura e ainda por cima com dois Pritzker de
topo (para além de muitos outros excelentes Arquitectos/as)!
3. A capacidade de realizar trabalho no sistema burocrático do país!
A capacidade de dar resposta.
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4. Ainda não me considero embaixador da Arquitectura/cultura arquitectónica Portuguesa... Mas trabalho todos os dias em arquitectura, e pode ser que um dia se reﬂita esse trabalho dessa maneira.
5. Penso que a através do trabalho que realizamos diariamente e a nossa capacidade de ajustar as necessidades, a Noruega vai
(re)conhecendo cada vez mais e melhor os arquitectos Portugueses
e a nossa Arquitetcura.
Espero ter ajudado, e que a Ordem possa ajudar e funcionar melhor.
Essa é uma grande solicitação de vários membros. Organizem-se e
trabalhem melhor, que aqui nós fazemos todos os dias por isso! Boa
sorte e bom trabalho.

Rita Ochoa

Lobito – Angola e Lisboa
1. Não procurei a oportunidade. Ela encontrou-me quando, numa
altura de algum “vazio” de trabalho em Arquitectura, me encontrava a dar formação em desenho num estaleiro de construção de
plataformas petrolíferas oﬀ-shore.
2. Não entendo muito bem a pergunta mas sei que os meus clientes
angolanos contactam-me precisamente por ser portuguesa: a nossa
capacidade técnica e linguagem arquitectónica contemporânea são
altamente valorizados na sua cultura.
3. Destaco os novos colectivos de jovens arquitectos que dispensam assumidamente a tradicional figura do “arquitecto autor”, como referência de qualidade o arquitecto Souto Moura e, como escolas, as faculdades
públicas que neste momento combatem desafios bastante exigentes.
4. Sim... Mas, mais do que isso, uma arquitecta de cultura portuguesa com capacidade crítica de adaptação às necessidades locais.
Não consigo deﬁnir uma única “ arquitectura portuguesa” e, mesmo que o conseguisse, não acredito que pudesse ser directamente
reproduzida em todo o mundo.
5. A experiência e cultura do arquitecto está intrinsecamente associada ao seu local de “escola” e prática proﬁssional e é quase impossível quebrar esta relação. No entanto, paralelamente a esta “representação nacional”, dedico bastante tempo à procura dos aspectos
locais no que respeita aos usos, aos gostos, aos simbolismos e tecnologias. A arquitectura internacional não se deverá impor ao contexto local, incluindo a “nossa” arquitectura.

Lara Lucas

Dubai – Emirados Árabes Unidos
1. O querer uma oportunidade e o sabor da aventura, de conhecer
novos continentes e novas experiências.
2. Não, de forma alguma, mas acho que já seria tempo de se mudar
um pouco o estilo. Ainda se continuam a fazer caixotes brancos e a
arquitectura é muito mais do que isso.
3. Sem sombra de dúvida, o Arq. Eduardo Souto Moura.
4. Da cultura sim, da arquitectura não, porque onde resido a linguagem
arquitectónica é totalmente diferente. Temos do mais moderno até ao
mais clássico e neste reside sobretudo o estilo Andaluz/marroquino.
5. Gostaria de poder dar “voz” a alguns trabalhos portugueses que
considero excelentes sobretudo pela sua simplicidade. Tenho alguns projectos em mente, de não só revelar a arquitectura portuguesa, mas toda a nossa cultura.
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130 000
ARQUITECTOS
DE LÍNGUA
PORTUGUESA

D

e entre este número enorme, que não pode deixar de
nos fazer pensar, damos a palavra a quatro arquitectos
que representam o exercício em Macau, em Moçambique, no Brasil e em Angola. Representantes dos seus organismos proﬁssionais na estrutura coordenadora do Conselho
Internacional dos Arquitectos de Língua Portuguesa/CIALP,
comentam as relações entre a arquitectura portuguesa e a arquitectura nacional do seu território e país.
O CIALP é uma associação de direito privado sem ﬁns lucrativos,
com sede em Lisboa (Portugal), que visa potenciar a aproximação,
a cooperação e a aﬁrmação dos arquitectos - e das suas associações
proﬁssionais - dos Países e Territórios de Língua Portuguesa.
Congrega cerca de 130 000 arquitectos, aproximadamente 10%
dos arquitectos representados na União Internacional de Arquitectos, para um universo populacional superior a 200 milhões
de pessoas que falam português.

O CIALP tem como objectivos gerais:
- Desenvolver e propiciar as condições favoráveis a um ambiente de união entre os membros e de solidariedade entre todos os
arquitectos dos Países e Territórios de Língua Portuguesa, com
vista à criação de oportunidades e de condições condignas para
a aﬁrmação do exercício da proﬁssão de arquitecto.
- Cooperar, nos diversos domínios da Arquitectura em que se
desenvolva a actividade proﬁssional do arquitecto, para o desenvolvimento cultural, cientíﬁco, tecnológico e económico
dos diferentes Países e Territórios de Língua Portuguesa, sob o
princípio da primazia e da defesa dos interesses superiores dos
seus povos, em especial os mais desfavorecidos em termos de
infraestruturas arquitectónicas e urbanísticas.
- Aprofundar as relações de colaboração recíprocas e com as
organizações internacionais de carácter proﬁssional e cultural.
- Contribuir para a promoção e defesa do património arquitectónico e dos arquitectos enquanto proﬁssionais e, em geral,
favorecer toda a actividade que se prenda com o fortalecimento
dos elementos de identidade cultural que os unem, em benefício da sua Arquitectura e dos seus povos.
Consulte a página do CIALP, www.cialp.org
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MACAU
RUI LEÃO

E O LUGAR DA ARQUITECTURA

Vice-Presidente do CIALP

E

m Macau a arquitectura foi e é um factor primordial e
deﬁnidor do estabelecimento da cidade. A sua invenção
e história foram variavelmente um braço-de-ferro, um
convite à relação, um gesto de entrega, um compromisso impossível e um tiro no escuro. Durante os seus cinco séculos de
presença Portuguesa, a arquitectura e o urbanismo em Macau
tiveram uma função de reciprocidade e mediação, ao informar
o território, coser compromissos com o desconhecido e reinterpretar no sítio e na circunstância a relação constante e intencional entre o Corpo, o Lugar e o Outro.
A ideia instauradora de Macau como uma cidade de duas faces, anteriormente dissertada por outros autores, contém uma
mensagem de universalismo para os tempos que correm: a
mestiçagem intelectual.
O desejo criativo de assimilar estes dois universos transforma-se num tapete individual de trans-textualismo disléxico e
complexo. A Arquitectura aﬁrma-se gigante, na resolução destes universos quase paralelos.
A cada acto a cidade também se fez contra a ideia matriz que deveria reproduzir por opção, por se ter que cumprir um outro projecto,
aquele que não era uma repetição nem uma imposição de princípio,
aquele projecto que passa a ser prioritário, híbrido e fecundo: o projecto de cidade suscitado pela descoberta do outro, pela descoberta
de uma oportunidade de resolver dois mundos numa esquina.
Os lugares de marginalidade (cultural) são naturalmente mais propícios à diversidade e ao pluralismo. Macau é uma lição contemporânea de arquitectura: um processo de globalização avant la lettre.
A arquitectura como forma de expressão cultural é um constante acto de transformação ou tradução do real. A ancoragem
a universos culturais tão distintos como o Português e o Chinês
(que se sobrepõem extraordinariamente em Macau) terá mais a
ver com a ideia de uma mestiçagem intelectual: produto do fascínio por um corpo (cultura) que deixa de ser estranho por estar ﬁsicamente tão próximo um do outro. Um fascínio que não
tem uma origem nem intelectual nem de domínio: um fascínio
que parte do transpiro e do olhar, a partir de uma teoria de acção que simultaneamente comprova e refuta a teoria que a antecede e que deﬁne um ou outro corpo cultural.
A paisagem urbana de Macau, as pressões da densidade urbana devidas a exiguidade do território e ao acelerado ritmo de desenvolvimento urbano associados a uma cultura local altamente pragmáti-
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ca e a um compromisso simbiótico entre o Governo e os interesses
privados na produção rápida de conteúdos urbanos, são alguns dos
factores que levaram e levam a que em Macau haja uma concentração da arquitectura em temas bastantes diferentes dos debatidos
em Portugal, na escola e nos ateliers. A sua escala é muitas vezes o
tema com que se debate Hong Kong, Cantão e as grandes cidades
da região.
Os últimos cinquenta anos de arquitectura de matriz portuguesa produzidos em Macau procuram uma vertente mais
empírica, experimental e permissiva, com uma recorrência a
ordens geométricas mais explícitas e a macro-temas mais internacionais. A transição para a República Popular da China
não interrompeu essa prática, mas o tipo de encomenda pública tem vindo a ganhar escalas e complexidade de programa que
novamente apontam para uma reorganização do tipo de resposta que a arquitectura pode oferecer.
Macau também é um caso extremo, onde o limite da cidade, o limite do Território e o limite do nosso imaginário coincidem, como
um perfeito e redondo aquário: permitindo que a ideia de distância seja mesmo assim uma proximidade, e, nesse sentido, a expansão do território por meio de aterros pode ganhar conotações
de propaganda: um contínuo acto de ampliar o aquário, sempre
mais denso e concentrado em si mesmo, a cidade que se desdobra na água, o vício e o charme de se ir emparedando em si mesma enquanto se abre. E retirando-se do mar, territorializando-se.
Esta obsessiva condensação do território leva a que, na sua cultura urbana, o campo visual seja exaustivamente ocupado, usado,
representado, e que todas as manifestações sociais de excesso ou
desvio sejam vistas como um estado de normalidade.
A densidade e insistência da arquitectura na cidade levou-a a
transformar-se num acto de fatalidade cultural. A arquitectura
impõe-se (na situação, no lugar, no programa, na cidade) mesmo
em casos de extrema impossibilidade: a linha que vacila enquanto
atravessa o vazio que procura a ordem, enquanto desfaz os malentendidos (entre estes mundos diferentes) e os refaz com outros mal-interpretados ou bem-entendidos que se passam a tocar
na forma da arquitectura que através do desenho vai ﬁnalmente
dando forma aos valores e sentidos que o lugar e sua língua procuram e que em muitas instâncias o verbo não encontra.
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PODERÁ A

INTERNACIONALIZAÇÃO
DA ARQUITECTURA
PORTUGUESA
ser benéﬁca para

MOÇAMBIQUE?
H

onra-me tanto quanto me aﬂige tratar de um tema
para o qual não tenho nem competência nem experiência reconhecidas: a internacionalização da arquitectura portuguesa. É assim imbuído de um certo aventureirismo, mas com todo o sentido de responsabilidade, que tentarei
comentar o assunto. Talvez porque a minha experiência internacional como arquitecto é quase não existente, resumindo-se a
pequenas intervenções em meia dúzia de países diferentes, que
agora não vem ao caso, e ainda por cima sem ter tido a possibilidade de efectuar o chamado follow up, dado que as mesmas se
basearam no uso dos correios e de rudimentares tecnologias de
comunicação existentes à época, há cerca de dez anos.
Rogo portanto que entendam algo parecido com o politicamente
incorrecto, como um mero uso da liberdade de expressão a que todos temos direito, e nunca vinculada a qualquer corrente de opinião
institucional ou de outra índole.
Creio que se espera de mim, não uma intervenção no abstrato da
internacionalização da arquitectura portuguesa, mas sim no concreto da sua ligação às oportunidades que se propalam existirem no
país que melhor conheço, Moçambique, pelo que apresento alguns
elementos de contextualização:
> O país tem um potencial invejável e gente extremamente afável,
mas prevalece prenhe em desaﬁos ligados à escolaridade, à productividade e às assimetrias entre pessoas e regiões.
> A terra permanece propriedade do Estado e não é transaccionável, não servindo portanto como colateral para o acesso ao crédito.
> A economia caracteriza-se por um elevado grau de informalidade, falta de padronização de processos e procedimentos, excesso relativo de quadros qualiﬁcados em contraste com a falta de
técnicos especializados e vocacionados para a produção.
> Constata-se, de facto, uma ocorrência de grandes investimentos imobiliários, turísticos e industriais ao abrigo de projectos
de investimento directo estrangeiro. No entanto, os investidores vêm para Moçambique com todo o pacote de consultorias já

contratadas nos países de origem, não sobrando nada relevante
por fazer, sobretudo respeitante à arquitectura. Este tipo de investimentos, podem, no entanto, constituir oportunidades para
a internacionalização de arquitectos, e sobretudo empresas, que
consigam entrar na cadeia de valor dos grandes investimentos
estrangeiros.
> As PMEs não chegam a gerar mais de 5% dos empregos formais, e quiçá outros 5% serão gerados pelo Estado. Com este pano
de fundo, a situação dos arquitectos locais não é muito diferente e
em 2008, segundo uma pesquisa da UEM – Faculdade de Arquitectura PF, quando havia cerca de 300 arquitectos em Moçambique, apenas cerca de 10% destes viviam exclusivamente de arquitectura.
> O procurement do Estado, presentemente, não protege explicitamente o conteúdo local, e muito menos os proﬁssionais liberais ou
empresários locais, pelo que qualquer estrangeiro que faça uso da
(extrema) facilidade de registar empresa se torna potencialmente elegível. Importa no entanto realçar que o procurement é muito competitivo, e os candidatos vindos de fora podem-se decepcionar com as verbas disponíveis para o pagamento de honorários, em
nada comparáveis com as que se praticam em Portugal e noutros
países.
> Cerca de um terço da população moçambicana, que é o dobro
da portuguesa, vive nas cidades, no entanto três quartos dos urbanitas habitam em bairros informais, os chamados bairros de
lata. Neste contexto e para mitigar o problema, o Estado em 2010
propunha-se promover a construção de (apenas) 100 mil novos
fogos de habitação social e demarcar 300 mil parcelas de terreno num período de cinco anos. Por outro lado, e, de acordo com
um distinto economista conhecedor da banca em Moçambique,
em 2006 apenas cerca de 45.409 (23%) dos trabalhadores assalariados ganhava acima dos US$ 550 por mês, aproximadamente
o salário mínimo em Portugal, o que poderá ilustrar o potencial
poder de compra da classe média local, e servir de indicador de
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oportunidades relativas a projectos privados, ou ligados à habitação social.
Na sequência da contextualização de Moçambique no que tange às
condições para o exercício da arquitectura, importa tomar em conta
um par de observações adicionais, e que me perdoem os discordantes:
> Está cientiﬁcamente demonstrado que o Homem tem a habilidade de utilizar os seus sentidos de forma selectiva, por exemplo
vendo ou ouvindo o que lhe convém e ﬁltrando todo o resto. De
facto, muitos empresários, consultores, e porque não, arquitectos
também, procuram oportunidades em países, como é o caso de
Moçambique, atraídos pelas notícias do arranque de grandes investimentos em torno do grande potencial de gás natural, carvão
mineral, areias pesadas e outros minerais, que subitamente têm
vindo a ser adjudicados a grandes multinacionais, e também pelas notícias de um crescimento económico que teimosamente se
mantém acima dos sete pontos percentuais, desde há mais de uma
década. No entanto, os empreendedores e investidores acima referidos raramente exercitam uma atenção mais demorada aos indicadores do desenvolvimento humano, da competitividade ou do
ambiente de negócios, que caprichosamente se mantém de costas
voltadas às tendências da macro-economia; ou ainda tentar perceber se o invejável crescimento do PIB resulta da alta produtividade
das PMEs, ou da contribuição de um punhado de multinacionais.
> É cada vez mais evidente que a arquitectura não se faz nem de,
nem para, barrigas vazias, e por isso é uma das primeiras proﬁssões vulneráveis a situações de empobrecimento e de crise dos
Estados, como dos que se veriﬁcam nos nossos países. Assim,
em busca de demonstração empírica deste facto constatei que,
segundo um destacado portal de empregos internacionais para
proﬁssionais de arquitectura, apenas 4% das ofertas disponíveis
se encontram em África, e nenhuma nos PALOP, estando mais de
85% das ofertas de emprego situadas no médio e extremo Oriente; por outro lado, em termos de mercados imobiliários com relevância global, nenhum destes se encontra em África, e cerca de
90% dos potenciais negócios imobiliários destacados estão concentrados nas Américas.
Portugal é uma nação de empreendedores e emigrantes, e por
essa razão, cerca de um terço dos seus cidadãos vivem na diáspora. Recuando na história constata-se que a busca de oportunidades
além-fronteiras pelos portugueses não é inédita. Já em meados do
século XIV, terá sido motivada por uma situação de crise na agricultura causada pela peste bubónica, deixando a pesca e o comércio
marítimo como únicas alternativas. Segundo pude apurar, a partir
de uma veriﬁcação empírica, nos cerca de trezentos anos seguintes, sucessivas cortes portuguesas de D. Afonso IV a D. Afonso VI,
ﬁzeram zarpar cerca de oitenta expedições com um intervalo médio de quatro anos entre si. O emprendedorismo português de então terá contribuindo para a deﬁnição das cartas marítimas e astronómicas modernas, e criando, em boa verdade, um precedente
sério à globalização, este fenómeno que hoje em dia é multiforme,
multidimensional, e do qual aparentemente ninguém escapa, para
o bem ou para o mal. No entanto essa mesma globalização pode ser
uma perigosa miragem, pois continuam a existir mais diferenças
entre os povos e as nações que coisas em comum.
Em meu entender, os episódios mais marcantes da arquitectura
portuguesa, ter-se-ão registado em dois momentos históricos, em
que não dominavam as barrigas vazias que anteriormente referi. No
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entanto, em ambos os episódios, o climax da sustentabilidade é alcançado de forma brusca e inusitada: primeiro devido a uma reviravolta da conjuntura política, e agora devido a uma cambalhota de
índole económica. Tais momentos embora de proporções temporais díspares entre si, distam um do outro pouco mais uma década:
> A partir do século XV, e como resultado mais importante do
empreendedorismo dos navegadores portugueses, após enriquecimento e conquistas sem precedentes terá surgido a necessidade de instalação de feitorias e fortiﬁcações com vista à ﬁxação de
territórios de Portugal no ultramar, assegurando o comércio e a
colecta de cada vez maiores receitas. O fenómeno das descobertas terá também propiciado o surgimento em Portugal de muita produção artística incluindo um estilo de arquitectura inédito
e arrojado, o Manuelino. A riqueza de então associada à necessidade de expansão do Estado, seus serviços e suas comunidades
pelos territórios conquistados, subsidiaria a nação até ao advento
da democracia na metrópole e das independências nos territórios
ultramarinos, durante quase quinhentos anos;
> Desde 1986, ano que coincide com a transformação da Associação dos Arquitectos Portugueses (AAP) em associação de direito
público e a adesão de Portugal à CEE, hoje UE, e durante cerca de
um quarto de século onde se veriﬁcou uma vitalidade ímpar da arquitectura e arquitectos portugueses, desta vez intra-muros, mas
não menos notada, devido à tal globalização. Acredito que as primeiras décadas de integração plena no mercado comum europeu
terão catalizado os investimentos públicos e privados e proporcionado um crescimento económico sem precedentes, embora hoje
por conta da crise orçamental dos países do Euro, se torne questionável a sustentabilidade de muito do que se fez, não só em termos económicos mas também quanto à formação, possivelmente
desconexa com a demanda de médio e longo prazo e a capacidade
de o Estado e os cidadãos manterem o imponente parque ediﬁcado que resulta deste período.
No longínquo século XIV o recurso às caravelas, para além de sinal
de bravura e empreendedorismo, traduzia-se numa espécie de vantagem competitiva detida por Portugal. Hoje, pelo contrário, com a
tal globalização que insisto ser criação portuguesa, se calhar teremos de considerar o recurso a caravelas virtuais. Ao contrário do
que acontecia no passado histórico, nos dias de hoje, a internacionalização da arquitectura portuguesa, ou outra qualquer arquitectura, não implica necessariamente a deslocação de arquitectos, mas
sim de inspiração, boas práticas e ideias.
Dado o avanço tecnológico actual, quanto a mim, a internacionalização da arquitectura portuguesa poderá ser benéﬁca para Moçambique, e outros países com desaﬁos idênticos, se baseada em
parcerias e ligações empresariais estratégicas que promovam
transferência de tecnologia e benefício mútuo, sem protagonismos
e muito menos sem produzir elefantes brancos.
Não queria deixar de terminar sem me curvar perante o mais internacional dos arquitectos lusófonos, apesar da sua alegada fobia em viajar de avião, que levou a sua arquitectura aos quatro cantos do Mundo:
que o Óscar Niemeyer descanse em paz e nos sirva de inspiração.
Maputo, 5 de Dezembro de 2012

JAIME COMICHE,

Presidente da Associação Arquitrave - Moçambique
e Vogal do Conselho Fiscal do CIALP
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Internacionalização da Arquitectura

PORTUGUESA
no Brasil
V

iver Portugal, vivenciá-la, amá-la, mas ao mesmo
tempo imbuir-se de inquietação por tentar buscar um
novo, que não sabiam bem o que era, nem o que encontrar, este foi o espírito português que navegou, navegou e teve
diante de seus olhos um mundo exuberante tropical: a Terra
de Santa Cruz, que depois foi chamada de Brasil.
A Mata Atlântica na costa brasileira cobria uma extensão considerável, indo do nordeste ao sul. Suas árvores imensas fechavam
a penetração para o interior do continente e seus habitantes desconﬁados e arredios observavam a chegada de gente estranha,
vestida com muitas roupas.
Os índios pouco a pouco foram se chegando, através de mímicas,
a única linguagem que encontraram para se comunicar, pois as
línguas eram incompreensíveis. O português buscava a aculturação indígena, enquanto os índios recuavam. Foram os jesuítas
as únicas pessoas que conseguiram unir aquela gente tão diferente: o europeu português aos índios.
O percurso para a colonização brasileira foi muito lento. Muitas diﬁculdades se ﬁzeram presentes. Ora foi o relevo acidentado, ora foi a
ﬂoresta litorânea, ora foram os índios bravios. Vencer aqueles obstáculos era imprescindível. Vieram as capitânias hereditárias (1534)
e a fundação das primeiras vilas: São Vicente por Martim Afonso de
Sousa (1532), Igaraçu e Olinda por Duarte Coelho (1535).
A primeira inﬂuência urbana portuguesa foi a implantação da
cidade de Salvador, em 1549. A cidade estabeleceu-se à promontório (70 metros) acima do nível do mar. Obedecia as recomendações da carta de D. João III quanto a implantação, possuir boa
aeração e ter a presença de água com facilidade. O urbanismo
português se transportou para Salvador, com um traçado com
alguma regularidade, introduziu Largos, determinou a posição
das Igrejas e do Colégio dos meninos, assim chamado o Colégio
dos Jesuítas e fez as muralhas de uma maneira singela: de pau-apique, protegendo a cidade.
O traçado urbano somente tornou-se mais regular por ocasião do
período do Domínio Espanhol (1580-1640). No Brasil as cidades
que foram criadas neste período foram: Felipéia da Paraíba (atual João Pessoa) fundada em 1585 e São Luís do Maranhão traçada
em 1615 por Francisco Frias de Mesquita. Posteriormente, destacam-se as obras de urbanização realizadas no Recife por Maurício
de Nassau (1637-1643) em aterros, construções de pontes, canais,
fortes e na transformação do porto de Olinda em cidade.

A intervenção portuguesa em cidades brasileiras foi marcada
também pela presença de um espaço livre à frente de construções religiosas importantes como em Salvador, diante do Colégio dos Jesuítas no século XVI, fora dos muros da cidade, dando origem a uma Praça denominada de “Terreiro de Jesus”, atual
Praça XV de Novembro. Outro exemplo de espaço urbano colonial é o Pátio de São Pedro, diante da Catedral de São Pedro dos
Clérigos no Recife (após 1728).
A preferência das implantações das igrejas era por locais altos, às
vezes precedidas por escadas, como até hoje há o Mosteiro de São
Bento no Rio de Janeiro, criando uma paisagem cenográﬁca.
A urbanização brasileira foi toda planejada por Portugal. Por
ocasião das capitanias hereditárias foi criada, estrategicamente,
para o Brasil, uma vantajosa zona produtora de açúcar para exportação. O Engenho de açúcar foi a base da ocupação do território da Colônia Brasileira. Todavia, era preciso expandir a colonização para as terras litorâneas e garantir o Império mercantil
português. Consequentemente, foram criadas diversas vilas. São
Vicente foi a principal, mas era preciso passar pelo Rio de Janeiro e se estender até ao estuário do Rio da Prata. Este foi o motivo
que ﬁzeram as fundações de Cananéia, Paranaguá, São Francisco do Sul, Desterro (atual Florianópolis), Laguna e Rio Grande e
para o norte de São Vicente, as vilas de São Sebastião, Ubatuba,
Angra dos Reis e Parati.
Outras expansões para a ocupação do solo foram realizadas. Por
exemplo: ao longo do caminho que levava o gado do Rio Grande
do Sul para São Paulo. Tornou-se este caminho, mais tarde, um
fator ordenador urbano.
O acontecimento mais forte do século XVIII foi a descoberta do
ouro em Minas Gerais. Este fato concreto gerou duas grandes
vertentes de urbanização para ocupação efetiva da terra: a primeira em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso e a segunda, a colonização pombalina da Amazonia, que ﬁzeram prosperar Belém e São Luís.

A urbanização
brasileira foi toda
planejada por
Portugal
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EM ANGOLA
A inﬂuência do Marquês de Pombal com suas reformas fez com
que ao longo deste século XVIII, muitas vilas fossem criadas com
o urbanismo planiﬁcado no Amazonas, em Mato Grosso, Goiás e
no Rio Grande do Sul, entretanto o grande marco de construção
deste período foi o Aqueduto da Carioca (1750) levando água de
um rio de mesmo nome aos chafarizes da cidade.
A ação decisiva para a urbanização do Rio de Janeiro veio através
da vinda da família real portuguesa em 1808 para o Brasil. Era
preciso receber a corte e aquela cidade de beleza natural rara era
inteiramente incipiente em sua infraestrutura. A Missão Francesa
trazida por D. João VI (do Brasil) veio a transformar o Rio de Janeiro em uma capital com características arquitetônicas e urbanas de
cidade européia. O arquiteto Grandjean de Montigny foi uma das
personalidades importantes naquela cidade. Projetou a Praça do
Comércio (1819-1820) e a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios
em 1826 e no campo urbano foi criado o Jardim Botânico.
Esta Missão que introduziu o estilo neoclássico no Rio de Janeiro
veio implantar edifícios que traduziram grandiosidade, mas na
realidade provocou a abertura cultural brasileira no campo da
arquitetura, do urbanismo, das Artes e da valorização da natureza, mas com caráter cientíﬁco.
Quanto a inﬂuência da Arquitetura Portuguesa na Brasileira,
ela foi marcante no período Colonial, recaindo na Arquitetura
civil, militar e religiosa. Nesta última passou pelo maneirismo
e estilo chão nos séculos XVI e XVII, pelo Barroco, pelo Neoclássico e somente tomou um novo caminho após a Semana da
Arte Moderna em 1922.
O período colonial brasileiro ﬁcou marcado para sempre na arquitetura de suas cidades, nos costumes e no seu dia-a-dia.
Apesar das diﬁculdades da preservação da arquitetura destas cidades, houve uma conscientização da importância deste casario e
de suas igrejas. Em 1980 Ouro Preto recebeu pela Unesco o título
de Património Mundial da Humanidade. Seguiram outras aprovações: Olinda (1982), Salvador (1985), Centro Histórico de São
Luís (1997) e Diamantina (1999). Atualmente os esforços brasileiros estão voltados para o tombamento mundial de sítios naturais.
Poderíamos dizer que Portugal gerou o Brasil, passou por sua infância, adolescência e no ﬁnal desta, o Brasil já adulto seguiu em
frente. Hoje, passado cinco séculos e pouco, tem clara conscientização de cada período de sua história e está a resgatando e dando o devido valor a cada uma das suas fases.
O amor materno ﬁcou enraizado no ﬁlho Brasil, mas este correu
pelos campos do inﬁnito e encontrou a seu caminho próprio. Portugal e Brasil são adultos e amigos, que se respeitam e poderão seguir de mãos dadas para avanços e engrandecimento de ambos.

MARIA JOSÉ GOMES FEITOSA

Vice-Presidente do CIALP
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1.

Ao falarmos de Arquitectura em Angola devemos associa-la às formas de ocupação do território em Angola,
ocupação espontânea e ocupação planiﬁcada, a sua estrutura, organização e também a sua arquitectura, que tem a
ver com o início da colonização até aos anos 70.
O que foi feito em Angola em termos de urbanismo e arquitectura
está de certa forma ligado à história do urbanismo e da arquitectura de Portugal, pelo facto de que, quem fez em Portugal também
fez em Angola, de uma depender da outra, assim como pelo facto
de os modelos de um serem também os modelos de outro.
Até 1974, identiﬁcam-se expressões bem especíﬁcas de ocupação
do território angolano, através de uma interpretação e adaptação
de carácter cultural e de relação com o sítio/local. A questão espacial dos vários tipos de ocupação do território angolano, bem
como as teorias urbanísticas europeias e portuguesas e a sua tradução na prática urbanística angolana. O estudo e/ou análise dos
planos e projectos de arquitectura deste período, bem como dos
seus autores, suas inﬂuências e tipos de encomenda, leva-nos a
perceber a forma como os conceitos europeus foram adaptados
a Angola, onde todas as correntes do pensamento arquitectónico
e urbanístico encontraram paralelo e campo fecundo, enriquecendo-se com o “carácter angolano”, e criando uma arquitectura
e urbanismo tropical angolanos, de expressão portuguesa. Embora fosse colónia, e dependente da estrutura tutelar do Estado
português, Angola nunca deixou de ter a sua identidade própria,
bem expressa no seu urbanismo e arquitectura.

2.

O facto de dar resposta às políticas nacionais e coloniais, inﬂuenciadas pela intensiﬁcação do crescimento/povoamento
surgem as cidades, vilas e aldeias e outros aglomerados, sobretudo rurais, num claro movimento de enraizamento decorrente da necessidade de se povoar Angola, onde podemos
denotar a vinda massiva de pessoas de Portugal para Angola,
com uma mudança radical na vida, ou seja, outra terra, novos
costumes, outro clima, uma outra escala de actuação.
Em 1576 e em 1617 nasceram as duas “principais” cidades, Luanda
e Benguela respectivamente, em 1940 já eram oito, dezasseis em
1960 e mais de vinte em 1970. Outras aglomerações com categoria
intermédia, sobretudo vilas, foram nascendo durante estes anos
entre as cidades. O Gabinete de Urbanização Colonial (GUC) em
Lisboa foi o maior protagonista na sistematização planeada, tendo
vindo a ser criada a delegação de Angola entre 1950 e 1955.
Entre 1956 e 1958 foi criada a Direcção Provincial de Obras Públicas e Transportes, tendo posteriormente sido criada a Direcção de Serviços de Urbanismo e Habitação.
Destacamos aqui estes serviços por terem sido eles, em certa
medida, os mentores das várias intervenções de carácter urbanístico e arquitectónico realizadas em Angola.
De realçar também os aglomerados que nasceram ao longo do litoral e que tiveram um grande destaque na relação com o território,
bem como aqueles que no interior foram crescendo sob inﬂuência
dos caminhos-de-ferro de Luanda, de Benguela e de Moçâmedes.
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Neste processo de colonização estas cidades, as do litoral, foram as primeiras a serem fundadas e povoadas e serviram de
porta de entrada para o interior do território.
Foram vários os autores dos diferentes planos desenvolvidos nomeadamente, Planos Gerais de Urbanização, Planos Parciais,
Estudos Preliminares, Planos Directores, Planos de Zonas, etc.
Durante o período de colonização foram criados pelo Estado, colonatos, em acções dirigidas, com o objectivo de povoar
o território criando núcleos de população de raça branca que
sob forma autónoma solicitavam concessões de terrenos, bem
como áreas ligadas às companhias de fomento em Angola.

3.

Com a elaboração dos Planos pelo GUC, estes vieram a marcar
uma viragem no plano urbanístico angolano. À imagem do que
havia sido feito em Portugal, o modelo seguido era o da cidade-jardim e o urbanismo da escola francesa ainda que de forma parcial, já que o resultado da aplicação do modelo estava
sujeito a adaptação da realidade angolana.
Notamos neste período a introdução de várias experiências e
de intervenções urbanas com referências nos modelos modernos, como a unidade de vizinhança que viria a constituir um
elemento deﬁnidor tanto na expansão das zonas urbanas como
nas novas urbanizações. Contudo, nem sempre a aplicação deste modelo reﬂetia a unidade de vizinhança, mas desaﬁa claramente os limites da intervenção, ainda que na prática o controlo de crescimento viesse a perder-se pelo facto de muitas vezes
não se preencher totalmente o perímetro da unidade.
A aplicação e adaptação dos modelos foi feita de forma distinta,
já que o território apresentava realidades diferentes. Na última
década e até a altura da independência (1975) foram aplicadas de
forma expedita soluções aos problemas dos aglomerados, sobretudo os de pequena dimensão. São introduzidos os equipamentos
de base (escolas, igrejas, serviços, pontos de distribuição e vendas,
áreas de lazer, etc.) articulados com praças, avenidas, parques,
largos. A área habitacional e a zona comercial desenvolvia-se até
aos limites do aglomerado e era limitado por uma via.

4.

O Estado, a Administração e os Privados são aqueles que de
uma forma ou de outra intervieram no espaço em matéria urbanística e arquitectónica.
O Estado tinha responsabilidades no que respeita ao ordenamento com a elaboração dos Planos de Urbanização, das obras
de arquitectura, sobretudo referentes aos equipamentos e algumas tipologias habitacionais. A Administração actuava ao nível
da gestão urbana e das obras de arquitectura e aos privados cabia
a promoção arquitectónica do lote urbano, que acabava por assumir um papel determinante na imagem da cidade.
Este tipo de actuação produziu dois tipos de encomenda de arquitectura; a pública, feita pelo Estado e pela Administração de forma

Os arquitectos
eram uma peça
fundamental
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para a valorização
das cidades
a servir o colectivo, e a encomenda privada, resultado de investimentos privados, tanto de particulares como de empresas.
O Estado produzia uma imagem que reﬂetia o regime político
vigente, traduzindo, na maioria dos casos, rigor e contenção,
passado e representatividade; a Administração Local, por sua
vez, criava uma imagem de descoberta e de futuro; os privados
evocavam o arrojo associado a futuro despojamento e modernidade. A esta primeira distinção em função da natureza das
entidades envolvidas, associa-se uma outra, baseada na mão de
quem projectava e, em primeiro lugar, nos Arquitectos.1
Os arquitectos eram, na altura, uma peça fundamental na estrutura para a valorização das cidades. Sendo funcionários e
proﬁssionais liberais, os arquitectos davam resposta com estudos que resultavam em planos e deﬁniam os aspectos técnicos
da disciplina arquitectónica, dos arranjos urbanísticos e propunham também tipologias habitacionais.
Aqui devemos destacar as obras públicas com programas bastante variados, onde para além das peças de equipamentos públicos havia também os edifícios habitacionais (unifamiliares
e colectivos). Em matéria de arquitectura estes equipamentos
traduziam a imagem institucional, a arquitectura do regime,
enquanto a outra representava/traduzia uma linguagem mais
globalizada onde o moderno contrastava com o tradicional.
Em Luanda estes aspectos são muito evidentes com exemplos
emblemáticos que podemos ver em toda a cidade com incidência na área consolidada.
A capital inicial de Angola era Mbanza-Congo, mas durante o
século XVI, Luandu2 (Luanda) começou a rivalizar a posição de
foco de interesse europeu de expansão devido à sua localização
e clima. A cidade, fundada em 1576, pelo Ndele3 Capitão Paulo
Dias Novais, desenvolveu-se como um porto de comércio de escravos, defendida ao longo do Rio Cuanza por presídios, que em
1641 não resistiu aos ataques Holandeses aliados aos Batu, que
só em 1648 entregariam a cidade aos portugueses, reconquistada pelo governador Salvador Correia de Sá Benavides, cheio

1
da Fonte, Maria Manuela Afonso
Urbanismo e Arquitectura em Angola – de Norton de Matos à Revolução
Dissertação para Doutoramento em Planeamento Urbanístico
2
Luandu: as ilhas ao largo da costa estavam cheias de conchas e búzios cauri, considerados valiosos e usados como moeda de troca pelos africanos. Uma ilha particular
constituía uma verdadeira casa de moeda para o rei do Congo. Essa ilha era Luandu, que signiﬁca tributo ou taxa, feita em conchas de cauri.
3
Ndele: termo quimbundo para os europeus, chamados de senhores dos pássaros brancos, alusivo às caravelas.
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do seu triunfo no Brasil, a baptizou como São Paulo de Assunção de Luanda, onde reinou durante quatro anos, iniciando a
exportação de escravos angolanos para o Brasil.
Podemos encontrar restos deste reinado nas fortiﬁcações típicas de defesa de um forte, ponto comercial, actividade que
desde sempre decidiu o rumo da cidade, na Fortaleza do Morro de São Miguel, na Fortaleza de São Pedro da Barra, o Forte
São Francisco de Penedo, o Forte de Nossa Senhora da Guia e no
Forte de Santo António.
Devemos, para melhor as compreender, aceitar que são consequências de experiências e que a Arquitectura de cada cidade conta a história sobre como o embrião erguido nasceu para
crescer, educado e moldado a uma vida gerada por vidas de outra espécie, mas que são a génese do seu desenvolvimento.
A Arquitectura religiosa ganhou o seu terreno associada a uma
forte componente militar, característica desta época, pelo poder fortíssimo do clero e da necessidade de conversão de todas
as religiões, pelo medo do desconhecido mas mais ainda pelo
domínio de massas, sendo bons exemplos disso o Palácio do
Antigo Governo-Geral, o Paço Episcopal e a Igreja do Carmo.
Já aqui ﬁzemos referência à criação do Gabinete de Urbanização Colonial (GUC) em 1948, de modo a regular a produção arquitectónica portuguesa, uma vez que a Arquitectura devia ser nacionalista e
tecnicista. Aqui o movimento integra duas vertentes, a nacionalista, decorrente da arquitectura colonial com galerias exteriores cobertas, varandas cobertas, vãos em persiana, características que podemos encontrar em grandes edifícios públicos, onde se destacam a
Escola Secundária Mutu ya Kevela pela mão do arquitecto José Costa
Silva ou o Banco Nacional de Angola do arquitecto Vasco Regaleira.
Com a mudança aparecem pensadores com novas ﬁlosoﬁas e, como
sempre, a Arquitectura é uma forma física de ler a História e os novos movimentos, neste caso preconizados por nomes tão fortes como
Kandinsky, Mondrian, Gropius, Le Corbusier, ou Frank Lloyd Wright, para puriﬁcar, inovar, iniciar uma nova era onde se alia a Arquitectura, o Urbanismo e o Design como uma forte vertente humana.

Em Luanda, a Arquitectura Moderna é o que mais se respira,
com marcos dignos de atenção, pouco valorizada, escondida
por gigantes que correm para acompanhar o rápido e voraz desenvolvimento, a demonstrar o explodir de uma economia de
uma cidade cheia de História digna de ser contada.
A vertente mais inovadora, a que denominamos Movimento
Moderno, mais inﬂuenciada pelo funcionalismo racionalista
de Le Corbusier, de planta ao ar livre, terraço-jardim, pilotis e
janelas verticais, faz nascer uma arquitectura que rompe com
mentalidades do passado para uma libertação revolucionária
no modo de pensar, ser, viver e construir. O ícone desta vertente nasce com o Mercado do Kinaxixe, pelas mãos do percursor
do movimento Vasco Vieira da Costa, recentemente demolido
para dar lugar a mais duas torres de uma megalómana estrutura comercial accionada pela forte circulação monetária.
Este arquitecto teve a seu cargo mais dois edifícios reﬂexo desta nova arquitectura; em Luanda falamos do Bloco Mutamba,
actual Ministério do Urbanismo e Habitação, na década de 50.
Os edifícios de habitação colectiva, ou edifícios públicos mais
dinâmicos e funcionais, peças com preocupações viradas para
o ensombramento, ventilação, são extensões de um Homem
que pode ser livre e usufruir do espaço como ferramenta para
o seu bem estar, conforto e conveniência. Bom exemplos são a
Urbanização do Prenda, pelo arquitecto Fernão Simões de Carvalho, o Hotel Presidente do arquitecto António Campino ou,
dos irmãos Garcia de Castilho, a Assembleia da República, antigo Cinema da Restauração, e, dos mesmos, o Edifício Mobil.
O pensamento modernista não se ﬁca obviamente pela arquitectura: na construção de uma nova vida os pilares têm de ser
o fundamento de um crescimento resistente e sustentável, onde
é necessário estabelecer fronteiras de uma cidade, zonamento,
funcionalidade, e para isso nasce em 1956 o Plano de Urbanização de Luanda, que infelizmente não teve o devido impacto muito
pelo rápido crescimento da economia, que resultou num excesso
populacional e uma necessidade que a cidade teve de crescer em
dimensão, mas que a massa humana não acompanhou.
Existe uma razão lógica para que a mudança seja feita com um faseamento que permita a adaptação: não se pode esperar que uma súbita mudança, um salto no processo da adaptação das classes sociais
e da riqueza existente, aconteça sem reﬂexos negativos. Obrigar gerações que ainda hoje se baseiam numa realidade mais agrícola/piscatória de subsistência familiar, a serem adaptadas a uma realidade
que nunca viveram, a um ocidente com outras necessidades, onde o
que fala mais alto é o valor da moeda em vez do valor humano.

ANTÓNIO GAMEIRO

Presidente da Ordem dos Arquitectos de Angola e Conselheiro
do CIALP (ex-Presidente do CIALP - 2007-2011)
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