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DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES

Em tempos de  conjuntura  desfavorável,  em que a  falta  de  trabalho  é predominante,  a  Ordem  dos 

Arquitectos  -  Secção  Regional  do  Sul  (OA-SRS)  deve  ter  como  um  dos  objectivos  primordiais  o 

enquadramento do arquitecto no actual contexto social e territorial.

Este objectivo não se atinge sem uma profunda e transversal mudança de hábitos, que envolva o modo 

de funcionamento da instituição, a forma de relacionamento com os seus membros e a comunicação com 

a sociedade. Esta transformação de hábitos há-de influenciar a atitude dos arquitectos perante a OA-SRS 

e, por fim, a forma como a sociedade em geral a percepciona.

É  necessário  vocacionar  a  OA-SRS  para  funcionar,  entre  outras  valências,  como  uma  estrutura 

potenciadora de oportunidades de trabalho.

Este objectivo só pode ser atingido através de uma mudança nos paradigmas de comunicação para fora 

do universo estrito e restrito dos arquitectos. É preciso alertar a Sociedade para acolher e reconhecer o 

papel do arquitecto e da arquitectura. A OA-SRS deve, em suma, envolver a sociedade e envolver-se na 

sociedade, assumindo um papel interventivo nas questões ligadas à profissão e ao território. Deve ser 

mais pró-activa e menos reactiva. 

A  OA-SRS  deve  igualmente  potenciar  o  espectro  da  actividade  do  Arquitecto,  explorando  as 

competências que lhe são reconhecidas para que este encontre novos campos de acção e logo abrir-se 

ao mercado de trabalho.

O desequilíbrio provocado por uma crónica falta de oportunidades, agravada por um contexto de crise e 

um número crescente de arquitectos, obriga à monitorização de mercados de trabalho e da encomenda 

nos domínios associados à arquitectura. 

Importa, por isso, definir um perfil de serviço público que enforme as actividades a desenvolver no âmbito 

deste  mandato.  Qualquer  cidadão  deverá  encontrar  na  OA-SRS  a  resposta  que  procura.  Qualquer 

arquitecto tem de descobrir nesta instituição o apoio que necessita. A OA-SRS deverá dar um contributo à 

sociedade para que esta aprenda a interpretar o que os arquitectos têm a dizer.
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MODO DE ACTUAÇÃO

Para atingir o objectivo determinante de introduzir uma clara mudança de hábitos, existem dois domínios 

essenciais de actuação: a Profissão e a Participação.

Estas duas áreas serão veiculadas através do elemento que adiante designamos de Casa, e que vai 

procurar maximizar os seus desígnios principalmente enquanto estrutura transversal e alicerce primordial 

de comunicação.

Profissão
A Profissão estrutura-se em quatro áreas que abarcam o quadro geral dos interesses e da  acção dos 

seus actuais e futuros membros: admissão, prática, encomenda e disciplina.

Admissão

É essencial a dignificação do estágio, reconfigurando o momento de entrada na profissão do 

novo  arquitecto  através  da  alteração  do  Sistema  de  Admissão.  É  ainda  imperativa  a 

monitorização eficaz de dados para obtenção de informação de primeira linha. A Admissão deve 

trabalhar para enquadrar devidamente o novo membro, bem como o patrono e a entidade que o 

acolhe.

Prática Profissional

Importa potenciar o âmbito da Prática, reabilitando, credibilizando e especialmente enquadrando 

os actos próprios da profissão. 

É necessário promover uma reflexão sobre os serviços prestados aos membros, nomeadamente 

na optimização dos existentes (jurídico e técnico) e na criação de outros que sejam uma mais 

valia  no  exercício  dos  actos  próprios  da  profissão,  através  de  novas  ferramentas  de 

comunicação.

Encomenda

Na Encomenda é imperativo democratizar. Sobrepor o interesse público a todos os outros, seja o 

dos arquitectos, dos políticos, das entidades públicas e dos grupos económicos. É essencial uma 

monitorização  que  acompanhe  a  encomenda  e  permita  actuar  de  forma  interventiva  e 

participativa.  Desse modo, será possível  estimular a criação de novos concursos (públicos e 

privados) e reformular os formatos existentes, fazendo com que se tornem a forma privilegiada 

de encomenda.

Um acompanhamento  sistemático  permitirá  defender  os  direitos  do  arquitecto  e  dignificar  a 

profissão.

Disciplina

O papel  regulador  da OA-SRS neste domínio não deve ser estático ou estanque.  Deve ser 

dinâmico e aberto à sociedade, de forma a fazer sentir aos membros que não está alheada dos 

problemas da Profissão.

Para cumprir este desígnio, a OA-SRS deve estar informada e responsabilizar os arquitectos 

numa óptica essencialmente pedagógica. 
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É objectivo  deste  mandato  encorajar  e  apoiar  a  revisão  do  regulamento  de  Deontologia  e 

consequente aposta na formação deontológica do arquitecto, a clarificação dos seus deveres e 

direitos e a sua responsabilização social.

Participação
É preciso  aproximar  o  arquitecto  da  sua  organização representativa  e,  simultaneamente,  envolver  a 

sociedade  na  discussão  sobre  a  arquitectura.  Existe,  entre  quem  faz  arquitectura  e  quem  vive  a 

arquitectura, um divórcio de longa data que carece de um processo de reconciliação urgente.

A OA-SRS pretende desenvolver publicamente uma postura mais interventiva, capaz de se assumir como 

opinion maker, marcando e definindo a agenda da actualidade nos temas que envolvem a arquitectura. 

Trata-se de encontrar um perfil mais mediático para a sua missão: por um lado, tirando partido de todas 

as ferramentas de comunicação que a condição contemporânea oferece; por outro, agindo activamente 

dentro dos limites físicos, do seu edifício Sede e Delegações, bem como fora destes, utilizando o apoio já 

disponível dos Núcleos e intervindo noutros espaços estratégicos na sua área de influência.

Assim,  a OA-SRS deve abordar  e  lançar  temas estratégicos que promovam o interesse de  públicos 

especializados e generalistas.

Estes temas devem  ir  ao encontro das necessidades da profissão e devem ser explorados de forma 

aprofundada  e  integrada,  enquanto  projectos  de  interesse  interdisciplinar,  organizados  numa  lógica 

temporal  estratégica.  Com base nestas premissas, será ainda possível  desenvolver um programa de 

financiamento mais efectivo e apelativo tornando as actividades mais acessíveis aos Membros.

Casa
A Casa é o instrumento que todas as áreas utilizam. No que toca ao seu espaço físico, importa melhorar 

as instalações apesar da sua crescente exiguidade. 

A aposta é investir no acolhimento aos membros, na reorganização dos espaços, na optimização das 

funções  inerentes  a  cada  serviço,  na  responsabilização  e  envolvimento  dos  colaboradores.  É  ainda 

importante potenciar o seu património em todas as dimensões físicas e culturais.

Na medida do possível,  a  OA-SRS deve promover  espaços  de encontro para os  arquitectos e não-

arquitectos e deve fazê-lo dentro e fora do seu espaço físico: a OA-SRS não deve estar confinada às 

suas paredes. A arquitectura deve estar no lugar onde pertence: a rua. 

Em momento de contenção de despesas, deve procurar-se a cedência de espaços alternativos para a 

realização de iniciativas que espalhem a OA-SRS por todo o seu território de acção. Esta deve ser uma 

entidade móvel e contemporânea, preparada para comunicar eficazmente com os seus membros através 

de todas as plataformas, analógicas e digitais.
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CONCLUSÃO

A actual direcção da OA-SRS pretende debruçar-se sobre o triângulo - Arquitecto, OA-SRS e Sociedade - 

e efectivar as relações entre os três elementos que o compõem.

Neste  triângulo,  os  Arquitectos  são  a  massa em prol  da  qual  a  Ordem,  através  das  suas  Secções 

Regionais, deve trabalhar para servir. Em última análise, a necessidade mais premente do Arquitecto é a 

de alcançar mais e melhor trabalho.

A Ordem é a casa dos arquitectos. É aqui que as suas capacidades devem ser potenciadas e ampliadas, 

ao mesmo tempo que mostradas e reconhecidas. A OA-SRS deve ser um espaço democrático, aberto a 

todos, e onde todos se reconheçam.

A Sociedade é aqui entendida como o conjunto de pessoas e entidades públicas ou privadas que de 

alguma forma se podem constituir como potenciais geradores de trabalho e oportunidades.

No âmbito das relações entre os vértices que compõem este triângulo, verifica-se que a ligação entre o 

Arquitecto e a Ordem existe, mas é urgente que seja melhorada. No entanto, esta por si só não gera 

mais-valia. É pouco fértil  na criação de oportunidades. A relação OA-SRS - Sociedade é actualmente 

silenciosa e deve ser estimulada para gerar interesse e cultura arquitectónica e consequentemente activar 

o binómio Sociedade - Arquitecto através da criação de trabalho e oportunidades. O que se pretende é 

que o Arquitecto - elemento que  justifica a existência da OA-SRS - tenha um acesso mais democrático e 

justo  à  encomenda  e  ao  mercado  de  trabalho.  A relação  entre  os  Arquitectos  e  a  Sociedade  é 

eminentemente de trabalho, e na qual a OA-SRS não se deve imiscuir, tendo apenas um eficaz papel de 

acompanhamento e monitorização: através da disciplina, da avaliação e regulação da encomenda e do 

aconselhamento no que toca às relações laborais.

Importa  activar  as relações entre os três elementos.  A estratégia para o alcançar  é através de uma 

comunicação efectiva entre a OA-SRS e a Sociedade. O Arquitecto só acreditará na OA-SRS se perceber 

que esta é o agente que promove a sua profissão junto da Sociedade, consolidando este círculo de 

relações. A OA-SRS será o instrumento ao serviço de um mecanismo de participação que irá permitir 

potenciar a profissão nas suas mais diversas valências.

Pretende-se implementar um projecto de comunicação participada que alcance não só a Classe, mas 

também a Sociedade. É necessário envolver o Membro no debate e que este debate chegue à rua. A OA-

SRS tem de  estar  na  ordem do  dia  e  encontrar  caminhos  para  colocar  o  Arquitecto  no  centro  da 

discussão  sobre  os  temas  que  lhe  são  afectos.  O  objectivo  é  lançar  temas  que  emanem de  uma 

auscultação  das  necessidades  da  profissão  e  da  Sociedade,  sob  duas  perspectivas  e  linguagens 

distintas:  num  âmbito  especializado  aprofundando  conhecimentos,  e  noutro  não  especializado, 

transmitindo cultura arquitectónica.

Em suma, são quatro as vias que conduzem à mudança de hábitos que esta equipa ambiciona:

aprofundar e potenciar os actos próprios da profissão, envolver os arquitectos na dinâmica da OA-SRS, 

envolver a sociedade e afirmar-mo-nos como uma entidade cuja voz não pode deixar de ser ouvida. 

Acreditamos que só é  possível  alcançar  os objectivos  para o triénio,  através de  uma OA-SRS mais 

participada e democrática, envolvendo todos, Arquitectos e Não-Arquitectos, sem excepções.
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