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Com esta investigação pretendemos extrapolar causas para a situação que a Arquitetura e partes 

envolvidas vivem atualmente em Portugal. A crise em Portugal fez com que muitos arquitetos 

passassem a ter menos trabalho. Hoje vivemos não só numa crise económica, como encaramos 

outros problemas, agravados pela crise, e que afetaram a Arquitetura Portuguesa. 

Esta investigação tem por propósito tentar entender alguns desses problemas sugerindo possíveis 

formas de superá-los. Para tal será necessário estudar a evolução da profissão em Portugal, com o 

objetivo também de compreender o cidadão como cliente, tentando identificar barreiras que 

eventualmente existam entre clientes e arquitetos. 

Através de inquéritos tentaremos perceber como é que as possíveis barreiras podem inviabilizar 

uma aceitação total da arquitetura. Investigamos se a população, em geral, vê os arquitetos como 

um profissional que vai resolver os seus problemas.  

Encarando melhor a realidade poderemos trabalhar para o futuro. A investigação apresenta lacunas 

ainda existentes na profissão, lacunas essas que podem desvalorizar a carreira e o estatuto do 

arquiteto. Com os dados recolhidos durante a investigação, propomos uma reflexão sobre o futuro 

modelo empresarial, baseada em diferentes alternativas de trabalho para os jovens arquitetos 

portugueses.    
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With this investigation we want extrapolate the causes for the current situation in which the 

architecture and all stakeholders are living nowadays in Portugal. The crisis in Portugal caused 

many architects to have less work. Today we live not only an economic crisis but also other 

problems, aggravated by the crisis and affecting Portuguese architecture. 

This investigation will try understand what these problems are and how we can overcome them, 

will be the main purpose of this investigation. During the investigation, it will be necessary study 

the profession evolution in Portugal, in order to understand the citizen as client so that we can 

identify the barriers between clients and architects. 

Means of an inquiry understand what these barriers can unable in a greater acceptance of 

architecture. Understand in Portugal there are architecture without architects, citizens without any 

academic resources. Investigate if the citizens see architects as someone who will solve their 

problems.  

It is necessary to face reality and work for the future. Our investigation uncovered gaps in the 

profession and in professionals who can devalue the career and statute of architects. With the data 

collected during the investigation, we propose a reflection on the future business model, based on 

different working alternatives to the young Portuguese architects. 
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Esta dissertação tem como objeto o estudo de estratégias relacionadas com práticas 

profissionais e metodologias de trabalho na lógica da relação do arquiteto com o cliente. Perante 

um contexto adverso, marcado por uma conjetura económica hostil e uma crise na construção e 

mercado imobiliário, torna-se importante compreender o posicionamento dos arquitetos e 

escritórios de arquitetura perante um mercado cada vez mais competitivo.  

 

A nossa investigação tem como objetivo compreender o panorama atual da Arquitetura 

promovendo uma reflexão acerca de problemas que diariamente os arquitetos enfrentam, para 

então se pensar em algumas das possíveis soluções. Pretende-se como primeiro objetivo perceber 

caraterísticas da situação atual e identificar algumas das suas razões, numa perspetiva 

empreendedora e de adaptação à realidade atual, considerando por um lado condicionantes e por 

outro oportunidades que possam surgir. Neste sentido, empreende-se um enquadramento teórico 

(capítulo 1) capaz de promover uma ideia de arquiteto e de cliente, relacionando ambas as partes. 

Em conformidade com a ideia da experiência do cliente, o estudo pretende incidir em vários 

contextos da história, evolução da profissão, e do associativismo em Portugal. A perceção da ideia 

de arquiteto e cliente, mais atual, decorrerá de uma abordagem de investigação que adota a 

metodologia de inquéritos, com base em amostras que permitem obter dados suficientes para a 

formulação e uma análise (capítulo 2). Os inquéritos surgem com o objetivo de entender a 

importância que é dada ao trabalho do Arquiteto e eventuais problemas com origem numa classe 

profissional atualmente também marcada pela baixa quantidade de trabalho e desemprego. Como 

profissionais, supõe-se que os Arquitetos sejam entendidos frequentemente como principais 

solucionadores de quase todos os problemas dos seus potenciais clientes.  

 

Considera-se, por um lado, a posição do Arquiteto na sociedade, para depois perceber de 

que forma Arquitetos se podem relacionar com os clientes, otimizando capacidades de resposta 

para o seu serviço profissional (capítulo 3). Uma vez mais, toda a reflexão a realizar pressupõe o 

contexto atual de crise económica. A aproximação à realidade atual, vivida pelos arquitetos 

portugueses, tem neste estudo um lado tanto incontornável como interessante. O principal 

propósito é encontrar propostas de algumas eventuais soluções, preparando um futuro coeso, com 

estruturas empresariais mais organizadas, e certamente capazes de no futuro melhor enfrentar 

novas crises.  
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Num momento de extremas dificuldades, um pouco por toda a Europa mas sobretudo em 

Portugal, a nossa investigação tem como ponto de partida um problema, a falta de trabalho. 

Partiremos daqui com a intenção de, no final, podermos relativizar o problema e potencializar de 

alguma forma o futuro da arquitetura com algumas conclusões, que são apenas notas consideradas 

importantes num momento em que muitos jovens arquitetos encaram o mercado de trabalho na 

ansia de alcançar uma oportunidade.   

 

Para uma aproximação a dados mais representativos desta realidade, também na tentativa 

de desvendar diferentes problemáticas, iremos empreender dois inquéritos, dirigidos à população 

em geral, que é a “consumidora” e destinatária dos serviços dos arquitetos, e os próprios autores e 

principais afetados deste processo, que são os arquitetos. Das variáveis procuramos inquirir os 

diferentes destinatários, organizando temas que posteriormente servirão como base para a análise 

aos resultados. Dos questionários serão feitas análises, juntamente com resultados de outras 

investigações e estatísticas essencialmente promovidas pela Ordem dos Arquitetos. A importância 

que a Arquitetura tem na opinião de um potencial cliente, ou a experiência diária e o relato de 

dificuldades atuais dos Arquitetos, são os principais temas que foram incutidos nos questionários. 

Em suma, usaremos vários dados numa reflexão que tem por objetivo apontar saídas na atual 

situação socioeconómica vivida em Portugal.   

      

O curso superior de Arquitetura foi difundido por todo o país em diversos estabelecimentos 

de ensino, públicos e privados, conseguindo que todos os anos sejam “lançados” para o mercado 

de trabalho muitíssimos arquitetos. O mais indicado seria que fossem naturalmente introduzidos e 

absorvidos, mas na realidade são lançados. Tentar-se-á perceber até que ponto alguns estudantes 

terminam licenciaturas sem preparação académica especializada e sem maior experiência 

profissional. Antes de avançarmos, temos já presente a ideia que conseguiu-se aumentar 

brutalmente a oferta e, por sua vez, com a crise económica e outros fatores, diminui-se 

significativamente a procura. A necessidade de prepararmos no presente um futuro mais 

“sustentável”, permitirá que desfasamentos sejam difíceis de se repetir.   

 

 

 

 



17 
 

 

Portugal tem das taxas mais elevadas de desemprego de arquitetos na Europa, dados 

presentes no estudo mais recente: “Inquérito e Sondagem à Prática Profissional”, promovido pela 

Ordem dos Arquitetos. Existe uma média de 1,6 Arquitetos por cada 1.000 habitantes1. O 

desemprego e a falta de oportunidades no nosso país leva muitos arquitetos portugueses, sem mais 

alternativas a terem mesmo que abandonar o país. Num país onde nem sempre se fala de 

Arquitetura pelos melhores exemplos ou pelas melhores notícias, e que se diferencia com algumas 

taxas negativas da Europa, é também neste país que se formaram dois Arquitetos mais tarde 

galardoados internacionalmente pelo prémio Pritzker. É também neste país que a Arquitetura tem 

destaque, é mediatizada pelas melhores razões, mas alcança um estatuto pouco valorizado pela 

maioria das pessoas. Não obstante, é também neste país que vivem cerca de 10,5 milhões de 

pessoas, que nem sempre valoriza o que é produzido em Portugal. 

 

Numa população que os dados apontam para a diminuição da classe média, e com um 

empobrecimento generalizado da população, diminuem também as oportunidades existentes para 

a Arquitetura. Existe em Portugal um elevado número de habitações e fogos de vários andares sem 

ocupação, muitas destas construções ocupam as nossas cidades vítimas da especulação imobiliária 

dos anos 90. A construção desmedida em quantidade e frequentemente desqualificada, na sua 

maioria sem a intervenção de arquitetos fez, com que se construísse para as décadas seguintes, 

colocando as futuras gerações de arquitetos com poucas oportunidades. Em suma, os problemas 

da Arquitetura aqui elencados em jeito de introdução ao estudo que se segue, são apenas alguns 

daqueles com que as gerações futuras terão que conviver e irremediavelmente se adaptar. O 

elevado número de arquitetos, pouca valorização da profissão, o elevado número de habitações, o 

baixo poder de compra e empobrecimento da população, a diminuição da população como 

consequência da diminuição da natalidade e aumento da emigração, são problemáticas que afetarão 

o futuro da Arquitetura, pela crise económica bem como por outras questões que afetam o 

panorama atual dos arquitetos portugueses. Assim, cabe-nos uma reflexão começando por 

questionar: Como será o futuro da Arquitetura? Qual será o futuro de estudantes que encaram um 

mercado de trabalho estagnado? Quais as oportunidades que poderão surgir? Qual será o modelo 

empresarial mais adequado às contingências do mercado? Em que caminho a Arquitetura 

caminha? E qual o nosso contributo neste processo de mudança? 

 

 

                                                           
1 Ordem dos Arquitetos (2002), Inquérito-Sondagem à Prática Profissional 
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Qualquer estudo ou investigação necessita procurar o que existe no passado e o que sobre 

ele está estudado. Neste capítulo, procuraremos definir Arquiteto e Arquitetura, o que implica 

regressar brevemente à origem da profissão e reconhecer a história e formação da identidade 

profissional do arquiteto. Também nos propomos nesta investigação refletir sobre os possíveis 

futuros da Arquitetura e dos seus profissionais. Assim sendo, para efetuar qualquer reflexão futura 

é fundamental reconhecer factos e acontecimentos do passado, e saber qual o seu desenvolvimento 

até aos dados que possuímos hoje. A isto se refere o modernista S.Giedion (2004): “Qualquer 

modalidade de planeamento exige que o nosso conhecimento vá além do estado de coisas existente. 

Para planear, é preciso saber o que aconteceu no passado e pressentir o futuro. Isso não é um 

convite à profecia, mas um apelo por uma visão universal do mundo.”2 Nesta fase do trabalho, 

propusemo-nos a contextualizar historicamente a profissão de arquiteto. Tomar conhecimento da 

sua origem, da importância que foi obtendo e a sua evolução na relação com o cliente e a sociedade 

em geral. Enumerar factos e acontecimentos que ditaram o desenvolvimento desta atividade 

profissional, passando pela criação do associativismo, percebendo como ocorreu o nascimento do 

primeiro grupo organizado em Portugal envolvendo arquitetos. Neste caso específico, o recurso à 

história da Arquitetura é fundamental. No entanto, a bibliografia geral dá pouca atenção às 

questões da profissão, na maior parte das vezes, o maior destaque é dado à obra surgindo o 

arquiteto apenas em segundo plano.  

Comecemos então pela origem da Arquitetura e percorreremos a sua história recorrendo a 

autores como R. Llera ou P. Brandão. A Arquitetura na sua essência corresponde a uma função 

prática, associada à solução mais conveniente de habitação. É a arte de projetar e construir, que 

trata simultaneamente dos aspetos funcionais, construtivos e estéticos dos edifícios e construções. 

O Arquiteto é o responsável pelo projeto de Arquitetura, é quem concebe o plano e as ideias 

inerentes ao projeto, supervisiona e executa as obras de Arquitetura. Da etimologia a palavra 

arquiteto tem origem do Grego arkhitékton, «chefe dos operários» (pelo Latim architectu)3, no 

entanto, terá existido Arquitetura antes de a própria palavra existir e ainda antes de se conhecer a 

figura do arquiteto, nas funções como as conhecemos hoje. De facto a Arquitetura terá surgido 

logo após o homem ter abandonado as cavernas, e da necessidade de fixação em diferentes locais, 

terá começado a construir a própria habitação. 

                                                           
2 Giedion, S. (2004) Espaço, Tempo e Arquitetura, Martins Fontes, São Paulo, p.34. 
3 Significado de Arquiteto e Arquitetura, disponível em http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/arquiteto, consultado a 

9/04/2014 
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Como descreve Ramón Llera: 

A origem lendária, quase mítica, da arquitetura, corresponde ao momento remoto do 

passado em que o até então homem das cavernas abandonou o seu refúgio natural e, 

entrelaçando ramos, árvores e folhagem, montou a primeira ‘cabana primitiva’. 

Primeiro a lenda, depois o historiador romano Vitrúvio, ratificam a crença comum de 

que a arquitetura abrange dois aspetos, um que se identifica com o processo construtivo, 

outro que implica um projetista, pois o construtor da cabana primitiva teve antes de a 

conhecer.4  

As primeiras obras de Arquitetura remontam à Antiguidade, mas o pensamento 

arquitetónico teve origem em períodos pré-históricos. Neste período foram erguidas as primeiras 

construções humanas estáveis devido ao facto do Homem ter começado a dominar a técnica do 

trabalhar da pedra. As primeiras construções remetem-nos para o tema da cabana primitiva5 e para 

o que este termo tem de mais essencial, que é a necessidade do homem se proteger com a 

construção de um abrigo. 

A Mesopotâmia foi o lugar marcado pelas primeiras construções de templos e terá surgido 

aqui o aparecimento da Arquitetura Monumental. A construção mais importante deste período 

foram os zigurates, caraterizados por serem enormes volumes compactos e sem espaço interior, 

erguidos como templos e altares dedicados ao deus da cidade. Através de vestígios arqueológicos 

foi possível descobrir que eram construídos em tijolos secos ao sol, e a enorme massa de planta 

retangular, com aproximadamente 62 por 43 metros, poderia chegar aos 17 metros de altura. O 

carácter simbólico imposto a estes locais como verdadeiros santuários, surge através da tentativa 

do homem tentar aproximar-se de Deus. O simbolismo e significado destes monumentos são 

explicados por Ramón Llera, nos seguintes temas: “O zigurate é uma escada entre o céu e a terra, 

um vínculo simbólico entre deuses e homens. Mantendo o seu significado fundamental: montanha 

sagrada artificial, trono terreno do deus, lugar para a oferta de sacrifícios.”6  

No Egito, o primeiro testemunho arquitetónico, ainda anterior às pirâmides de Gizé, surgiu 

na necrópole de Saggara, para o sepultamento do Faraó Zoser. A pirâmide escalonada em degraus 

foi projetada pelo mítico arquiteto Imhotep. Esta obra foi considerada como que uma base 

experimental das célebres pirâmides de Gizeh. O arquiteto, conhecido pela sua grande sabedoria, 

como escriba, astrónomo, mago e curandeiro, foi também responsável pelo desenvolvimento da 

alvenaria em pedra como novo processo construtivo. As pirâmides derivam das mastabas, mas 

                                                           
4 Llera, R. (2006) Breve História da Arquitetura, Madrid, Editorial Estampa, p.5. 
5 cabana primitiva de origem lendária declara que o ser humano recebeu dos deuses a sabedoria para poder construir o seu 

abrigo, construção em madeira composta por quatro paredes e um telhado de duas águas. Para Vitrúvio a cabana primitiva e o 

fogo revelam-se inseparáveis. É a partir do fogo que nasce a Arquitetura. 
6 Llera, R., Op. Cit., p.10. 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/40462
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com a inovação técnica de serem construídas em pedra. No anseio de se construir com um material 

eterno, a pedra surgiu como material preferido. Com ela foram introduzidos simultaneamente 

novos processos na construção, novas formas de corte, transporte, aparelho e montagem da pedra. 

Possibilitou não só a durabilidade mas também permitiu que fossem possíveis construções de 

grandes dimensões, por exemplo, a pirâmide de Zoser que tinha uma base de 120 por 110 metros 

e alcançava os 60 metros de altura. A monumentalidade e a eternidade da obra eram então 

conseguidas através da resistência e durabilidade da pedra, na forma de blocos de grandes 

dimensões, lintéis e colunas sólidas. Esta Arquitetura funerária, divide-se em três tipos: mastabas, 

túmulos de forma retangular; pirâmides, faces regulares ou em escada; e os hipogeus, túmulos 

subterrâneos.  

Nesta fase já surgiam algumas questões determinantes para a caracterização do arquiteto e 

da profissão. Era atribuído ao arquiteto a responsabilidade de projetar o lugar eterno, no entanto o 

arquiteto não era o protagonista. As obras eram grandes símbolos arquitetónicos, monumentais 

construções que demonstravam a grande importância não reconhecida através do seu autor mas 

sim do rei ou faraó. O protagonismo passava então pelo dono de obra que tinha o poder e dinheiro 

para mandar construir, fazer o programa e ainda absorver qualquer que fosse o reconhecimento do 

autor da grande obra. O anonimato do autor era compensado por um cargo com uma certa 

importância que lhe conferia condições especiais no acesso a vários dados e documentos. Esta era 

uma vantagem que o arquiteto dispunha, dando-lhe um certo estatuto que lhe permitia sair do 

anonimato. Como refere P. Brandão: “A exigência de que o arquiteto reunisse a mais elevada 

sabedoria, permitindo-lhe o acesso a toda a documentação e conhecimentos arquivados, constitui 

uma base da fundamentação do seu reconhecimento social.”7 Na Antiguidade começaram a ser 

germinados alguns traços da identidade profissional do arquiteto. Para além do prestígio também 

existia responsabilidades. Nomeadamente a responsabilidade civil imposta aos arquitetos sobre as 

suas obras, já estavam estabelecidas através do código de Hamurábi. Como explica P. Brandão 

“Se um arquiteto edifica uma casa não segura, de tal forma que a casa cai e provoca a morte do 

seu dono, o arquiteto será condenado à morte; Se a ruína causar a morte do filho do dono da casa, 

o filho do arquiteto será condenado à morte; Se a ruína causar a morte do escravo do dono da casa, 

o arquiteto oferecerá a este um escravo de igual valor.”8  

                                                           
7 Brandão, P. (2006) O Arquiteto e outras imperfeições: ética, identidade e prospectiva da profissão, Lisboa, Livros Horizonte, 

p.46. 
8 Ibidem, p.47. 
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Na Grécia desenvolveu-se uma nova cultura assente em parte no passado mas sobretudo 

baseada numa nova mentalidade. Os Gregos foram caracterizados por serem inventores e bastante 

criativos, dando forma a uma cultura baseada no progresso e invenção, contribuindo para que as 

expressões artísticas como a Escultura e a Arquitetura obtivessem especial distinção. A 

Arquitetura Grega foi então alvo de várias inovações, nomeadamente a implementação de novas 

soluções construtivas como destaca Ramón Llera (2006): “Na Arquitetura, por exemplo, embora 

conhecessem as possibilidades e variedades do arco, escolheram o sistema de arquitraves, as linhas 

retas, ortogonais, o lintel, o pórtico.”9  Este período não herdou formas anteriormente usadas. Dos 

grandes avanços construtivos destacam-se as Ordens Gregas (Ordem Dórica, Jónica e Coríntia) e 

o sistema construtivo Trilítico, composto por pilares verticais unidos por lintéis horizontais 

(arquitrave). O arquiteto é não só o autor da obra como também conhecedor e inventor destes 

novos processos. Dédalo foi o lendário Arquiteto Grego, conhecido por ser um arquiteto habilidoso 

e inventor, e que por sua vez comprova a importância do ato criativo para os gregos, bem como a 

proximidade da arquitetura com outras áreas científicas como é o caso da física e da mecânica. 

Nesta época registou-se uma grande procura de profissionais, a procura era superior à oferta, e os 

arquitetos eram poucos para o elevado número de solicitações. A este facto deveu-se muito a 

questão do arquiteto intervir em novos programas, Pedro Brandão (2006) salienta que “O arquiteto 

interfere já não apenas sobre o templo e palácios como fazia nos impérios agrários, mas também 

sobre muitos outros programas, como banhos, aquedutos, praças e avenidas, estruturas urbanas, 

sistemas de organização da construção corrente.”10 O arquiteto passa a ter a responsabilidade e a 

tarefa mais nobre em seu poder, é ele o fundador da cidade. Desta forma, o arquiteto grego vê ser 

reconhecida a sua importância e o seu papel, está ao serviço da cidade e de toda sociedade. Ao 

contrário de períodos anteriores, o arquiteto grego sai do anonimato e são lhe concedidas mais 

regalias.  

Na Grécia, a profissão passa também a estar mais organizada. Os arquitetos podiam exercer 

a profissão como profissionais liberais de forma independente ou associados a outros arquitetos, 

ou ainda podiam trabalhar (como funcionários públicos) ao serviço da administração da cidade. 

Em casos de projetos e obras importantes a escolha do arquiteto era decidida pela cidade sendo 

por vezes necessário formalizar um contrato escrito. Surgiram também divisões de tarefas e um 

novo cargo é assumido, era o caso dos epistatai, que regulavam e supervisionavam os projetos. Os 

epistatai eram “uma figura importante no universo enquadrador da profissão na Grécia” e Pedro 

Brandão (2006) define-os como “comissários nomeados pela cidade para supervisionar financeira 

                                                           
9 Llera, R. (2006) Breve História da Arquitetura, Madrid, Editorial Estampa, p.17. 
10 Brandão, P., Op. Cit., p.48. 
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e administrativamente a construção. Terá justificado, a importância decisiva desta figura, 

atendendo a que o dinheiro investido na construção era de origem pública e atingia montantes 

apreciáveis.”11 A educação do arquiteto grego passava não só por uma formação teórica mas 

sobretudo por uma componente prática, numa abordagem às Artes e Ofícios de onde obtinham 

prática em carpintaria, escultura e ourivesaria. A formação dos arquitetos era dada em ateliers 

(escolas) por arquitetos já em exercício da profissão. Os arquitetos obtinham o acesso à profissão 

sob a forma de arquitetos ajudantes de arquitetos já em funções há mais tempo, um cargo 

semelhante ao de um arquiteto estagiário. Para pessoas de classes baixas que fossem trabalhar para 

a construção e dela obtivessem prática suficiente, ocasionalmente poderiam também obter o título 

de arquiteto oficial. Concluímos então que na Grécia a profissão adquire um certo estatuto, 

começam a ser regulamentados certos princípios introduzidos na profissão pela primeira vez. Os 

gregos eram apologistas da transmissão do conhecimento através da escrita e da teoria, e é assim 

que até hoje e com um certo detalhe nos chegaram testemunhos que nos ajudam a caracterizar e 

definir a profissão, e perceber como ela se desenvolveu. Conclui-se sobretudo que neste período o 

arquiteto grego passou a ter maior abertura na sociedade, o seu trabalho foi mais alargado e por 

sua vez os seus serviços foram mais requisitados, tudo isto obrigando a uma maior organização 

com regras que estabeleciam o acesso à formação e exercício da profissão.  

 

A Arquitetura Romana, tal como a Grega, intervém na cidade, sendo nela que os romanos 

constroem e é aí onde a arquitetura assume a sua grandeza. Como explica Ramón Llera (2006), 

existia duas intenções que incorporavam um objetivo único, a Arquitetura Romana por um lado 

recebeu e incorporou as ordens gregas como ornamento ao mesmo tempo que desenvolveu um 

sentido utilitário às suas construções. Os romanos obtiveram então uma fusão entre o “uso da 

beleza ornamental grega com as suas próprias proezas de construção, de preferência dentro da 

cidade, a área predileta da cultura arquitetónica romana.”12 Se na Grécia a Arquitetura se expandiu 

e desenvolveu, em Roma a Arquitetura “era a senhora das artes e o arquiteto era tratado de acordo 

com essa ideia.”13 Começa a existir uma formação mais organizada, baseada em conteúdos 

disciplinares, que dotava os arquitetos de maiores ferramentas teóricas e de novos instrumentos de 

projeto.   

 

                                                           
11 Brandão, P., Op. Cit., p.49. 
12 Llera, R., Op. Cit., p.26. 
13 Brandão, P., Op. Cit., p.50. 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/40462
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Como explica P. Brandão: 

Os testemunhos da prática profissional, nomeadamente os instrumentos de uso da 

profissão (como maquetas, desenhos de agrimensura, planos de novas cidades e de 

edifícios, em painéis de mosaicos, o sistema de componentes, como um sentido de 

standard), certificam-nos também de uma elaborada organização do ofício.14  

Impunha-se que o arquiteto representasse através do desenho aquilo que idealizava e 

desejava construir, o desenho devia representar a realidade através de contrastes de luz e sombra. 

O projeto surgia a partir de processos de desenho que conhecemos hoje, ou seja, através de 

desenhos de plantas, alçados e “perspetivas”. A construção ganha também destaque num processo 

que evoluiu atingindo maior complexidade e que fez parte de uma organização técnica já bastante 

avançada para esta época. Da organização de uma obra faziam parte várias profissões, ou seja, 

eram divididas funções e nomeadas tarefas a cada elemento. O grupo formado por vários elementos 

era reunido em Collegium, designação que representava o grupo de profissionais. O arquiteto 

poderia surgir neste processo como coordenador, sendo-lhe assim conferida a responsabilidade 

civil caso as suas obras apresentassem problemas de construção. Globalmente, a civilização 

romana é mais organizada e vê no arquiteto o orientador desta grande organização. Uma 

civilização que tanto valorizava a cidade necessariamente teria que valorizar o principal 

responsável que conduzia as obras públicas.  

Em Roma, em continuidade com o pensamento que existia na Grécia, o arquiteto continua 

a ser uma figura com bastante prestígio, a profissão e os serviços dos arquitetos são valorizados 

pela sociedade em geral. Como afirma P. Brandão: “Após a queda do Império Romano, sobrevirão 

novas alterações estruturais na profissão de arquiteto, devidas a um novo fator – o poder da 

Igreja.”15 

O principal cliente do arquiteto medieval era a Igreja. A Igreja era soberana e fez abrandar 

os avanços e a evolução da atividade profissional que havíamos assistido anteriormente. A 

principal conquista dos arquitetos deste período foi a conservação de um certo estatuto que foi 

instituído e herdado do passado. Os arquitetos neste período conservaram a sua organização e 

união, apesar de fechada e marginal foi resistente, resultando num grupo forte e coeso que de certa 

forma fez frente ao poder ilimitado da Igreja. O prestígio profissional é então alcançado graças à 

organização que se manteve de períodos anteriores, e graças ao reconhecimento da função social 

que o arquiteto desempenhava. No período Gótico, com o poder das comunas, é reforçado o 

                                                           
14 Brandão, P., Op. Cit., p.50. 
15 Brandão, P., Op. Cit., p.52. 
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prestígio do arquiteto. Neste período o arquiteto era enterrado com honras nas Igrejas, e várias 

vezes representado nas mesmas através de estátuas. Ao longo dos tempos, o arquiteto soube 

assumir a sua posição, claramente voltada para o projeto de arquitetura e para o desenho. Esta 

separação originou que surgissem outros cargos. O desenho assumido no Renascimento como o 

instrumento fundamental da arquitetura provoca a separação entre o que é conceção e construção.  

Desta forma, são retiradas ao arquiteto as totais responsabilidades sobre a obra, ficando 

estas atribuídas a Mestres-Pedreiros. No entanto, não inviabilizava que arquitetos tivessem ambas 

funções, como acontecia com Palladio que era ao mesmo tempo arquiteto e Mestre-Pedreiro. 

Outros fatores foram surgindo ao longo dos períodos históricos, limitando e moldando a atividade 

profissional como a conhecemos hoje. Nomeadamente, a origem da noção de Estado, que vem 

precedentemente apontar as condições para uma identidade profissional contemporânea. No século 

XVII surge o Estado Absolutista centralizando o poder político e militar. Surge também a 

Burguesia, uma nova e importante classe social que veio a estimular o aparecimento de um novo 

sistema socioeconómico designado por capitalismo comercial. Alguns arquitetos eram burgueses, 

reconhecidos pelas suas capacidades no desenho e na administração dos seus negócios, foram eles 

os primeiros a negociar e a apresentar aos seus clientes uma tabela de honorários.  

 

No século XIX, a explosão demográfica e concentração urbana provocada pela 

industrialização obriga a construção repentina e em grande quantidade de novos edifícios. Surge 

daí uma nova figura, o imobiliário/industrial que vem quebrar o antigo modelo que os arquitetos 

impunham (Cliente-Arquiteto-Construtor). Na defesa dos interesses da profissão surge por 

exemplo em 1842 a AA (Architects Association) como reação ao sistema de ensino implementado, 

defendendo uma formação mais aberta com a introdução de um ensino público. Os códigos 

deontológicos nesta altura, propunham que o arquiteto, profissional liberal, tomasse inteiramente 

conta do projeto, defendendo o seu cliente, tal como afirma P. Brandão: “Guardião da propriedade 

do cliente e guardião da sua própria propriedade artística.”16 A arquitetura não era inserida na 

lógica de comércio como atualmente, nem o arquiteto se via como um funcionário ou dono de uma 

empresa. 

 

Era o tempo em que todas as decisões passavam pelo estirador do arquiteto, chefe da 

orquestra, mestre da imaginação e do real. Nada podia ser retirado ao seu controlo, nada 

fugia ao seu conhecimento: a ciência (cálculo), a técnica (construção), a arte (oficio).17     

 

 

                                                           
16 Brandão, P., Op. Cit., p.52. 
17 Idem. 
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Após termos dado uma breve definição de arquiteto, será efetuada uma análise sobre a ideia 

de cliente, para a qual recorremos a autores como N. Shulz, S. Corian, B. Shmit ou P. Brandão. 

Ao arquiteto era depositada toda a confiança por parte do cliente, ele geria o orçamento da obra e 

o dinheiro do cliente sem tirar partido ou vantagem deste facto. A confiança entre as duas partes 

era evidente. Pelas mãos do arquiteto passavam todas as decisões, para além da responsabilidade 

pelo projeto de arquitetura, tinha conhecimentos de cálculo e conhecimentos sobre técnica e 

construção. Nem sempre a relação arquiteto/cliente foi conhecida como nos dias de hoje. Como 

explica P. Brandão: “No século XIX, o profissional apresentava-se como o guardião da 

propriedade do Cliente.”18  

Hoje, o cliente está mais preparado, é mais exigente e está rodeado de informação e 

aconselhamento. Atualmente os primeiros clientes de um jovem arquiteto são familiares, amigos 

ou conhecidos. Segundo S. Corian: “os clientes chegam ao contacto dos arquitetos 90% através de 

relações e 10% por casualidades.”19 O cliente também pode representar uma entidade, uma 

sociedade financeira ou um agente imobiliário. Por um lado, temos o arquiteto, com a função 

principal de projetar, o cliente que adquire o projeto, e o habitante que irá habitar, sendo esta aliás 

a principal finalidade da Arquitetura. O habitante é o elemento que justifica a existência da casa, 

o habitar é para ele uma necessidade. A ideia de habitar remete-nos uma vez mais para o tema da 

cabana primitiva, estando no plano das primeiras necessidades humanas. As nossas vidas estão 

ligadas à casa, a nossa memória reconhece os lugares onde habitamos, a casa é a proteção e o lugar 

onde o ser humano se refugia. Nas palavras de Shulz:   

 

A casa continua a ser o lugar central da existência humana, o sítio onde a criança 

aprende a compreender a sua existência no mundo e o lugar de onde o homem 

parte e regressa.20  

No entanto, nem sempre é possível que esta forte ligação ocorra entre habitante e arquiteto, 

que idealiza e concretiza o projeto da casa. Isto porque existem situações em que o habitante não 

tem contacto nem participa do projeto e nem sempre o habitante estabelece contacto com o 

arquiteto. Nestas situações ao cliente “passamos a designá-lo cliente promotor, por se tratar do 

cliente que promove e encomenda o projeto de arquitetura da casa que não irá habitar mas que vai 

                                                           
18 Brandão, P., Op. Cit., p.42. 
19 Corian, S. (2004) Marketing Pratico para Arquitetos, Buenos Aires, p.7. 
20 Norberg-Shulz, C. (1975) Existencia, espacio y arquitectura – nuevos caminos de la arquitectura, Barcelona, Blume 
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realizar, apenas, com o intuito de consumar um investimento imobiliário.”21 O facto económico é 

sem dúvida relevante para nos clientes promotores, sendo raras as vezes em que estes encomendam 

habitações unifamiliares, vêm viabilidade económica na construção de habitação em série, em banda 

ou em altura. O arquiteto passa a projetar distanciado e sem conhecer o habitante (cliente final), e no 

processo passam a estar impostas certas questões: boa localização do terreno; projeto para tipologias 

mais vendidas; incluir o maior número de frações ou de pisos da habitação multifamiliar; ter uma 

sala comum generosa, isto tudo em função das vendas. Estas questões, entre outras, passam a fazer 

muitas vezes parte do pensamento do arquiteto, a aproximação ao cliente final é determinada pela 

imobiliária na identificação do mercado alvo a que se destina a comercialização do imóvel. A 

construção hoje está sujeita a uma interação de diversos intervenientes, desde o 

construtor/empreiteiro, segurança e logística, ou agentes de consultoria, gestão, fiscalização e 

controlo de qualidade. O arquiteto já não trabalha de forma isolada, na opinião de P. Brandão a 

atividade profissional está “cada vez mais próxima do exercício comercial, organizando-se os 

próprios profissionais sob a forma de empresas, particularmente em domínios de expertise, como é 

o caso no Planeamento.”22  

Quando o arquiteto tem a possibilidade de projetar diretamente para o habitante surgem 

novas barreiras que o impedem de gerir todo o processo livremente. Neste caso, o cliente também é 

o futuro habitante, ele tenta transmitir em reunião com o arquiteto, o desejo de um espaço de 

habitação novo, mas encontra grande dificuldade em exprimir as qualidades do espaço. Apesar de 

perceber o que quer não consegue representar e comunicar com o arquiteto. Por sua vez o arquiteto 

mesmo munido de variadas apresentações e explicações (maquetes, fotomontagens e desenhos 

tridimensionais) não consegue por vezes passar a imagem concebida para a habitação do seu 

cliente. Muitas vezes o cliente só terá perceção no final e após a construção. Existe na maior parte 

dos casos confiança deposita pelo cliente, tal como é referido por um arquiteto, num depoimento 

anónimo reproduzido por M. Cruz:  

 

Eu digo-te, eu admiro imenso os clientes, porque eles têm mesmo que acreditar. Por 

mais que se possa explicar e tentar esclarecer, eles nunca vão perceber o que estamos a 

propor até a casa estar construída. Eles estão a arriscar tudo!23  

 

 

                                                           
21 Rodrigues, A. (2008) A habitabilidade do espaço doméstico: o cliente, o arquitecto, o habitante e a casa, Tese de Doutoramento, 

Braga, Universidade do Minho, p.36. 
22 Brandão, P., Op Cit., p.44.  
23 Cruz, M. (2006) Construir a Casa, p.246. 
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O arquiteto tem a capacidade de conceber e definir espaços estética e funcionalmente antes 

do cliente saber completamente como o edifício vai ser. Vitrúvio compara os dois pontos de vista:  

 
Todos os homens e não só os arquitetos podem aprovar o que é bom mas entre idiotas e 

aqueles há esta diferença: que o idiota, antes de vê-lo feito, não pode saber o que vai a 

ser (um edifício), o arquiteto pelo contrário tão depressa quanto o conceber no ânimo, 

já antes de começar, tem definido como vai a ser, tanto pela beleza, como pelo uso, 

como pela formosura.”24  

 

No entanto, segundo M. Cruz “raramente um qualquer cliente se limita a efetuar uma 

encomenda sem quaisquer restrições, quer ao nível do programa, quer do conceito da casa que 

encomenda ao arquiteto.”25 Contudo, poderão existir escassos casos em que o cliente é próximo 

do arquiteto e deposita nele total confiança. Assim o arquiteto tem liberdade para tomar todas 

as decisões no decorrer do projeto. A eventual dificuldade na relação arquiteto-cliente surge 

algumas vezes na dificuldade de entendimento sobre as intenções do arquiteto e desejos do 

cliente. 

Numa perspetiva mais empresarial e menos segundo a perspetiva da encomenda do 

cliente ao arquiteto, genericamente o cliente é assumido não como um sujeito individual mas 

sim como um coletivo. Este grupo tem a designação de público-alvo e é sobre ele que a empresa 

se deverá focar. Os escritórios de Arquitetura nem sempre podem contar com departamentos ou 

profissionais especializados em prospeção de novos clientes e na identificação de oportunidades 

de negócio. A realidade atual dos profissionais, com reduzidas encomendas provocadas pela crise 

económica, acentua a dificuldade dos mesmos poderem absorver os custos de departamentos 

comerciais.  

No entanto, qualquer empresa/negócio só sobrevive se tiver clientes e só progride se 

conseguir manter e aumentar a sua carteira de clientes. É comum ouvirmos dizer que o cliente é 

de facto importante, ao ponto de afirmar-se que O cliente tem sempre razão!26. O cliente é 

apontado como um diferencial importantíssimo numa empresa. No entanto, apesar de isto ser por 

vezes proclamado, na prática e no dia-a-dia das empresas e nas relações com os seus clientes, esta 

máxima não vem ao de cima e nem sempre se constata que a experiência do cliente é a mais 

positiva.  

 

                                                           
24 Vitrúvio, Os 10 livros da Arquitetura, Liv.6, Cap.11 
25 Rodrigues, A. Op. Cit., p.41.   
26 Velha máxima vulgarmente utilizada em relações comerciais entre empresas e clientes. Determina que a empresa está 

inteiramente ao serviço dos seus clientes, com os quais assume uma relação e vontade de os satisfazer. 
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Mas quais são as verdadeiras experiências dos clientes? Como são eles realmente 

tratados? A resposta é mal, apesar de todas as alegações em contrário. Os clientes ainda 

são encarados como se não tivessem a menor importância e como se não passassem de 

uma nota de rodapé na relação das questões realmente decisivas para a empresa. Apesar 

de insistirem na importância fundamental do cliente, muitas empresas continuam 

sistematicamente a fracassar na tentativa de proporcionar apenas experiências positivas 

aos seus clientes.27 

Por parte da empresa deverá existir então uma postura baseada num pensamento voltado 

para o cliente, assumindo também alguma estratégia comercial, onde ambas as partes ganham. 

Mas será que os clientes procuram apenas ser bem servidos com um bom produto? A resposta é 

que não basta. Para além do produto final ter que evidentemente satisfazer o cliente, deverá existir 

todo um sentido de arquitetura que proporcione ao cliente uma boa experiência e um bom 

atendimento. Durante a relação entre a empresa e o cliente deve ser prestada a melhor experiência 

possível. Em todos os aspetos, em todos os departamentos e em todas as plataformas de 

comunicação da empresa, o cliente tem que ser também um de atenção. Desde o primeiro contacto 

e serviço de apoio ao cliente até à aquisição do produto final, deve haver satisfação do cliente 

Segundo B. Shmit: ”Conceito de Marketing, Satisfação do cliente e Gestão do 

relacionamento com o cliente; são 3 modelos/conceitos que as empresas podem seguir.28 Foi a 

partir da década de 90 que as empresas começaram a reconhecer a importância de se centrarem 

também no cliente e não apenas no produto. Como refere R. Martins: 

A década de 90 é considerada um marco na difusão do conceito e prática da dedicação 

total ao cliente. Foi nesta época que surgiu a ideia de que o cliente é rei. Os serviços de 

atendimento, regras e direitos do consumidor e outras ações foram criadas para garantir 

um melhor atendimento. Muitas empresas desdobraram-se para atender a qualquer custo 

o cliente. Algumas tiveram prejuízo, outras até faliram. Confundiram atender bem com 

satisfazer todas as necessidades do cliente, mesmo quando estas não fossem benéficas 

para a própria empresa.29 

 

O conceito de Marketing estabelece como primeira tarefa a análise do mercado, segue-se a 

definição do público-alvo da empresa e, de seguida, detetar nesse mesmo público as suas 

necessidades e os seus desejos. Depois dessa análise efetuada, a empresa terá que satisfazer com 

maior eficácia possível as vontades dos seus potenciais clientes. Assim, segundo B. Shmit o 

Marketing poderá resumir-se a três momentos: “começa com uma boa definição de mercado, 

                                                           
27 Shmit, B. (2004) Gestão e experiência do cliente, Porto Alegre, Bookman, p.16. 
28 Os temas sobre conceito de Marketing, satisfação do cliente e gestão do relacionamento com o cliente serão desenvolvidos 

mais à frente no Capítulo 3- Modelos empresariais após crise; 
29 Martins, R. O Cliente tem sempre Razão?,  disponível em 

http://www.psicologia.pt/profissional/emprego/ver_artigo.php?id=186&grupo=1>, consultado a 23/05/2014 
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focado nas necessidades do cliente; coordenação de todas as atividades que afetarão os clientes; e 

criação de lucros pela satisfação dos clientes.”30 

No entanto, a extrema importância do cliente não se pode confundir com o facto de uma 

empresa ter que fazer tudo o que o cliente pede. Existem limites, nem sempre o cliente poderá ter 

razão em determinado aspeto ou reclamação sobre o produto ou serviço da empresa. Nestas 

situações é necessário esclarecer o cliente, ponderar e salvaguardar que o mesmo cliente poderá 

fazer parte de futuros empreendimentos, mesmo recusando não devemos desistir dele. Para tal, 

segundo R. Martins é fundamental: “ter claramente definidos os seus valores, princípios e até onde 

poderá chegar no relacionamento com o cliente. Isso será a sua referência, tanto para a empresa, 

tanto para si mesmo. E seja firme na defesa destes princípios. O segundo passo é conhecer o 

cliente.”31  

 

Quanto mais informações possuir a respeito dos seus clientes melhor será sua 

negociação. Terá mais condições de atender às suas expectativas e até mesmo 

recusar uma negociação que seja negativa para qualquer das partes.32  

 

Quando em Arquitetura se diz que a sua finalidade é servir as pessoas, satisfaze-las e 

resolver problemas relacionados com a habitação, falamos de pessoas, porém dirigimo-nos de 

forma global a todas elas. Fazem parte deste grupo, pessoas de várias idades, de diferentes regiões, 

de vários níveis sociais, culturais e económicos. Portanto o cliente é diverso, não devemos dirigir-

nos a ele como se todos os clientes tivessem as mesmas necessidades, as mesmas espectativas e as 

mesmas possibilidades. Perante isto, é possível criar serviços ajustados a um público que se deseja 

servir. Segundo S. Corian é possível executar uma “Estratégia do Marketing de serviços: a) 

Definição do serviço oferecido; b) identificação dos potenciais clientes. O mesmo tipo de serviço 

pode não satisfazer as necessidades de todas as pessoas, instituições ou empresas; c) Chamar a 

atenção; d) Mostrar a diferença competitiva. A chave evidenciar perante um potencial cliente as 

vantagens e benefícios do serviço oferecido.”33 Sobre a ideia de cliente fica patente a sua grande 

importância. O cliente é o principal ativo de qualquer empresa, escritório ou estabelecimento 

comercial. Nenhuma empresa sobrevive muitos anos à espera de clientes, há que ter a sua 

confiança.   

 

                                                           
30 Shmit, B., Op. Cit.,p.21. 
31 Martins, R., Op. Cit., loc. cit. 
32 Idem. 
33 Corian, S., Op. Cit, p.41. 
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Para a caracterização da prática profissional da Arquitetura em Portugal, é necessário 

recuarmos até à origem da profissão no nosso país, com a informação que se conhece a partir da 

fundação das primeiras representações associativas dos arquitetos. Durante as várias etapas que o 

processo de estruturação associativo conhece, vão-se registando mudanças fundamentais para o 

desenvolvimento e fortalecimento da profissão em Portugal. As condições do exercício da 

profissão no nosso país foram evoluindo de década, para década, adaptando-se ao longo dos 

tempos aos novos paradigmas e condicionantes socioculturais. O processo de estruturação e 

definição do atual modelo associativo em Portugal passou por um longo desenvolvimento, 

registando-se várias mudanças quer nos estatutos quer nas várias designações que se foram 

adotando.  

Os períodos antecedentes sobre a contextualização e evolução histórica da profissão, 

abordados no capítulo “Sobre a ideia de Arquiteto”, por si só não registaram ou não foram 

suficientemente capazes de gerar e introduzir grandes inovações ao nível da identidade profissional 

dos arquitetos. Genericamente, nesses períodos, mais precisamente a partir da época medieval, 

ficaram marcados por uma série de características comuns no quadro da estruturação da profissão. 

Destacando-se, nesses períodos, o recurso ao arquiteto através da grande encomenda proveniente 

da Igreja ou da Corte. A importação de conhecimentos e a aprendizagem lecionada por mestres 

fizeram parte durante várias épocas, do método de formação dos arquitetos. Estes adotavam a 

“arquitetura em série”, a cópia e a reprodução de estilos como forma de passagem do 

conhecimento. Paralelamente a vários períodos, a designação de “arquiteto” partilhava vários 

significados, Arquiteto era também significado de Engenheiro, Construtor e Mestre. Segundo 

Pedro Brandão, distinguem-se quatro fases na formação da identidade profissional, numa evolução 

inicialmente marcada pela debilidade profissional que respondia perante uma sociedade agrária e 

tradicionalista. Os arquitetos sujeitavam-se a um mercado restrito composto por uma encomenda 

reduzida e proveniente das classes mais abastadas ou por intermédio da encomenda pública.   

A história da formação da identidade profissional dos arquitetos faz parte também da 

evolução das associações que ao logo do tempo foram institucionalizando-se em defesa da 

profissão e da arquitetura. Não podendo ser considerada verdadeiramente como uma organização, 

a primeira referência que transparece princípios associativos dos arquitetos “remonta a 1602, com 

a criação da Irmandade de São Lucas, associação religiosa de arquitetos e outras profissões 
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artísticas.”34 A primeira organização de arquitetos portugueses ficou conhecida como a Associação 

dos Arquitetos Civis Portugueses. Teve origem em Lisboa, na segunda metade do século XIX, 

mais precisamente no ano de 1863, por iniciativa de Joaquim Possidónio da Silva35 (arquiteto da 

Casa Real). Desenvolveu um processo de reivindicação não só na defesa dos direitos dos arquitetos 

mas sobretudo, na procura de uma definição de arquiteto. De referir que nesta altura o arquiteto 

não desempenhava uma função com reconhecimento público, a seu cargo detinha um baixo 

número de intervenções.  

O desenvolvimento da ciência e da técnica originou uma nova classe profissional, que veio 

confrontar-se com os arquitetos. Referimo-nos aos Engenheiros Civis, que vê ser criada a 

Associação dos Engenheiros Civis Portugueses no ano de 1869. Esta associação surge numa fase 

de inovações marcada pela origem de novos agentes com funções relacionadas com a construção. 

Todas as funções que anteriormente eram competências exclusivas dos arquitetos passam agora a 

distribuir-se por outros cargos profissionais, como por exemplo os mediadores económicos. Neste 

contexto também surge a Arqueologia. A divulgação de estudos e descobertas arqueológicas, 

favorecida pelo avanço da imprensa, possibilitou que modelos e referências históricas de 

monumentos se pudessem difundir. É com esta nova realidade que arquitetos e arqueólogos se 

aproximam. Como refere A. Ribeiro: 

 
Em 1872, a Associação dos Arquitetos Civis Portugueses passou a designar-se Real 

Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, unindo-se assim uma nova 

especialidade emergente do contexto cultural oitocentista, ligada no aprofundamento da 

Antiguidade Clássica e à descoberta da Arqueologia Medieval.36 

     

Neste período de nove anos, compreendidos entre 1863 e 1872, as associações 

desenvolveram os seus primeiros estatutos, publicados em 1864. Nos primeiros estatutos os 

arquitetos que faziam parte da Associação tinham como finalidade: “ocupar-se dos assuntos da sua 

profissão, tanto na parte teórica como prática.”37 Tinham ainda de ocupar-se de assuntos com “júris 

prudência e administração relativa à arquitetura civil, principalmente em relação aos interesses 

públicos e privados, que dizem respeito à classe.”38 Estes conteúdos estatuários próprios de um 

organismo de defesa dos arquitetos, deixa de ser exclusivo, passando a Associação a ser composta 

por arquitetos, arqueólogos e amadores de arquitetura e arqueologia. Desta fusão surge em 1879 

                                                           
34 Ordem dos Arquitetos, Origem da História Associativa >Disponível em: http://www.arquitectos.pt/index.htm?no=101068:215 

>acedido em 2/03/2015 
35 Joaquim Possidónio Narciso da Silva (1806-1896) foi um Arquiteto, Arqueólogo e Fotografo Português. Ficou reconhecido por 

estar na origem da primeira associação de arquitetos em Portugal e foi também arquiteto da família Real Portuguesa. 
36 Ribeiro, A. (2002) Arquitectos Portugueses - 90 Anos de Vida Associativa (1863-1953), Faup, p.21 
37 Estatuto dos Arquitetos (1864) apud Ribeiro, A. (2002), Op. Cit. 
38 Idem 
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os segundos estatutos, onde foi valorizado interesse expresso por ambas as partes. Nesta segunda 

versão procurou-se desenvolver a arquitetura em paralelo com o desenvolvimento de escavações 

e investigações arqueológicas. Uma parceria que se procurou manter até mesmo em exposições de 

arquitetura e arqueologia, onde faziam parte mostras de “desenhos e modelos de arquitetura, e de 

objetos de antiguidade de diversas épocas.”39   

Como já vimos anteriormente, a Associação foi criada por Posidónio Silva, o mesmo que 

revelava passados três anos após a sua fundação, as incertezas que tinham então os seus associados 

sobre a continuidade e sobrevivência da associação. Isto porque, segundo A. Ribeiro em Portugal 

a arquitetura não era considerada de grande utilidade para o país e o povo português ainda “não 

havia despertado o devido apreço que dão as nações civilizadas ao desenvolvimento das Belas-

Artes.”40 Possidónio realçou na altura que a importância das Associações, residia no poder que 

tinham em promover a arquitetura, aproximá-la das pessoas, dando-se conhecer à sociedade. 

Refere ainda que as Associações servem para o desenvolvimento das civilizações, mencionando 

desta forma a grande importância que a arquitetura desempenha para as pessoas, uma vez que nas 

palavras de A. Ribeiro: “sem monumentos e sem construções grandiosas para uns e confortáveis 

para outros, não pode haver civilização.”41 Perante este panorama e logo meio ano após a fundação 

da Associação foi defendido que se promovesse o trabalho do arquiteto. 

 
Foi decidido por unanimidade que a Associação oferecesse publicamente os seus 

préstimos à população, procurando-se assim sensibilizar a opinião pública para os 

problemas relacionados com a arquitetura e também da necessidade de que certos 

trabalhos fossem desempenhados por pessoas competentes.42  

 

Para promover uma formação contínua e enriquecer o conhecimento dos arquitetos, e 

também numa nova tentativa de aproximar a arquitetura dos cidadãos, foram abertas exposições 

públicas trimestrais, onde eram expostas fotografias de obras de países estrangeiros e projetos de 

arquitetura com a adoção de novos sistemas construtivos. Outro exemplo de promoção da 

arquitetura e de uma procura constante em inovar, foi a criação e edição do Boletim da RAACAP, 

no qual foram transcritos testemunhos e textos com os quais nos podemos apoiar ainda hoje e 

perceber o panorama da arquitetura e dos arquitetos portugueses daquela altura. O trabalho 

desenvolvido durante os vários anos de atividade da Associação é então reconhecido em 1880 

através do Ministério das Obras Públicas, com um pedido que propunha à Associação que 

                                                           
39 Estatuto dos Arquitetos (1879) p.5 in Ribeiro, A. (2002) 
40 Ribeiro, A. (2002) Op. Cit, p.21. 
41 A locução do presidente da Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses Joaquim Possidónio Narciso da 

Silva, na sessão solene de 6 de Maio de 1875” Boletim da RAACAP nº6, 2ª série, p.84-85 citado por 90anos vida Associativa  
42 Ribeiro, A. (2002) Op. Cit, p.27. 
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produzisse uma listagem de edifícios para virem a ser considerados monumentos nacionais. No 

entanto, o caminho positivo percorrido ainda não era suficiente e o mesmo era assumido durante 

as assembleias gerais, como é o caso do jovem arquiteto Adães Bermudes. Este refere que apesar 

do muito trabalho que já foi feito, como por exemplo, os serviços prestados na classificação e 

defesa dos monumentos nacionais, a fundação do Museu Arqueológico, a participação em 

congressos estrangeiros e a edição do Boletim, não é suficiente e muito há ainda a fazer. Segundo 

Adães Bermudes a Associação deveria: 

 
Ocupar-se ativa e desveladamente do Ensino da Arquitetura em Portugal, dos 

monumentos nacionais, da estética e da higiene das nossas cidades, dos concursos 

públicos, do provimento dos lugares de Arquitetos do Estado, da legislação dos 

edifícios, das prerrogativas e direitos dos arquitetos e da consideração oficial e pública 

que lhes é devida.43  

 

Adães Bermudes durante o seu discurso no momento em que se tornou membro, acrescenta ainda 

uma acusação ao Estado Português de fechas as portas aos arquitetos portugueses: “O Estado não 

tendo por não querer, um corpo de arquitetos competentes, vê-se obrigado a recorrer, a cada passo, 

a arquitetos estrangeiros.”44 Por outro lado o Estado “chama para o seu serviço mestres-de-obras 

ou engenheiros”, defende a qualidade da Arte Portuguesa mas com a qual o Estado não se 

preocupa, preferindo “construções duma banalidade cretina, exasperada, inverosímil!”45 

 

Em 1902 é fundada a Sociedade dos Arquitetos Portugueses, resultando de uma vontade 

partilhada pelos arquitetos da altura em assumir “que a arquitetura é da exclusiva atribuição do 

arquiteto.”46 Para além desta reivindicação surgem outras motivações que fizeram parte de uma 

nova consciência, na defesa dos direitos e deveres dos arquitetos portugueses. Não só os interesses 

da classe eram colocados em causa como também o interesse público era referenciado como uma 

normativa que deveria ser respeitada, implementada e orientada pela associação. Assim refere 

Carlos Parente, defendendo uma organização que fosse contra as “condições pouco escrupulosas 

e impensadas como eram cuidadas as exigências arquitetónicas do país.”47 Segundo Rute 

Figueiredo a preocupação essencial da Sociedade dos Architectos Portuguezes seria “dotar os 

arquitetos de uma consciência de si próprios como homens operativos e modernos”48 

                                                           
43 “Discurso de Adães Bermudes quando foi admitido como membro da Associação em 24 de Março 1895” citado por 90Anos 

vida Associativa p.30. 
44 Idem 
45 Idem 
46 Parente, C. Fundação da Sociedade dos Arquitetos Portugueses, Ano I, 1905 1.23 citado por Ribeiro, A. (2002) 
47 Idem 
48 Figueiredo, R. Arquitetura e discurso crítico em Portugal (1893-1918), p.199 
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A Sociedade surge então como um órgão regulador daquilo que era apontado na altura 

como um irregularíssimo estado de coisas. Para serem atraídas atenções positivas era necessário 

transmitir e passar a imagem à sociedade da importância da Arquitetura. Em Portugal registava-se 

comparativamente a outros países da Europa um atraso em relação ao reconhecimento público do 

papel da arquitetura, bem como um atraso relativamente à constituição de associações 

profissionais. Era necessário trazer para o lado dos arquitetos o poder da opinião pública na luta e 

reclamação dos direitos dos arquitetos junto do poder estatal. A primeira direção da Sociedade 

focalizou-se sobre três pontos fundamentais de atuação: defesa do exercício da profissão, 

honorários e concursos públicos. Neste ultimo ponto, a associação promovia uma maior 

participação aumentando consideravelmente o número de concorrentes a concursos. Noutra 

vertente, a Sociedade também se preocupou com o ensino, mais precisamente em 1903, com 

algumas diligências para a Academia de Belas Artes, com o intuito de reformar o curso de 

Arquitetura da Escola de Belas Artes de Lisboa. Talvez por uma consciência de um certo atraso 

em relação aos restantes países Europeus, a Sociedade dos Arquitetos Portugueses procurou 

relações com outras associações estrangeiras. Sobretudo surgia a necessidade de regulamentar o 

acesso ao título profissional de arquiteto que implicava uma formação em Belas Artes. Nesta 

sequência a SAP49 estabeleceu vários objetivos considerados fundamentais para o 

desenvolvimento da profissão e que fizeram parte do projeto de Regulamentação apresentado e 

constituído por vários artigos: 

 
Monopólio do uso do título de arquiteto implicando uma formação em Belas Artes 

(Artigo 1); Definição do território exclusivo da profissão, projetar, administrar e dirigir 

a execução completa das obras de construção civil” e monopólio geográfico da ação 

projetual, cidades e centros turísticos (Artigo 2 e 8); Obrigatoriedade dos projetos serem 

apreciados por arquitetos e impossibilidade destes concorrerem (Artigo 5 e 6); 

Incompatibilidade da profissão de arquiteto com as funções de empreiteiro e 

comerciante (Artigo 7); Registo dos profissionais junto do Governo e criação de uma 

Ordem com funções disciplinares e consultivas (Artigo 9 e 10).50  

  

A 23 de Setembro de 1933 é publicado o Decreto de Lei nº23.050 que legislava 

especificamente sobre a criação de sindicatos nacionais. O enunciado deste decreto de lei foi bem 

                                                           
49 SAP – Sociedade dos Architectos Portuguezes: Estatutos aprovados por Alvará Régio, a 11 de Dezembro de 1902. A sua redação, 

datada de 15 de Julho deste mesmo ano, foi assinada pelos arquitetos Adães Bermudes, Francisco Carlos Parente e Álvaro Machado. 

Este documento que lhes confira um estatuto legal, assentava, em parte, nos Estatutos do Grémio Artístico. No cap. I – Dos fins e 

fundos da Sociedade – o seu objetivo fundamental de proceder «ao estudo e defesa dos interesses morais e materiais, comuns aos 

seus associados». Cf. Ana Isabel Ribeiro, Arquitectos Portugueses, 90 anos de vida associativa, 1863-1953, op. Cit., p. 45.  
50 Brandão, P. (2006) Op. Cit., 70-75 
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aceite pela Sociedade dos Arquitetos Portugueses, após 30 anos de luta pelo reconhecimento dos 

direitos legítimos de representação dos interesses profissionais da classe de que faziam parte.  

 
Com o Estado Novo, o Sindicato Nacional dos Arquitetos substitui, em 1933, a anterior 

sociedade. Durante este período realizar-se-á o 1º Congresso Nacional de Arquitetura 

em 1948, cujas teses questionam a tutela do Estado Novo e originam outra forma de 

pensar a profissão de arquiteto e a própria arquitetura.51 

 

No entanto houve uma parte do decreto de lei que foi contestado, a exceção atribuída aos 

Sindicatos Nacionais dos Médicos e dos Engenheiros, a estes era concedido o direito de adotarem 

diretamente a denominação de “Ordem”. Às restantes profissões era apenas reconhecido o direito 

de se representarem por Sindicatos Nacionais com sede em Lisboa e em secções distritais.  

 

Em 1933 é então fundado o Sindicato Nacional dos Arquitetos. A passagem da Sociedade 

dos Arquitetos Portugueses a Sindicato não registou de imediato grandes mudanças em relação à 

prática associativa. Por um lado, porque continuaram os mesmos membros nos cargos 

administrativos e porque não houveram novas ideias que levassem a novas reivindicações. No 

mesmo ano é também criado o Sindicato dos Construtores Civis, que defendem desde logo a 

cooperação e colaboração, num contacto permanente entre ambos sindicatos. No entanto não se 

conhecem tais relações e só em relatórios dos sindicatos de 1941 e 1945 se conhecem 

conversações. Com a criação da Ordem dos Engenheiros em 1936, ainda que não se tenham 

registado quaisquer reações públicas por parte do Sindicato, o que é certo, é que por parte dos 

arquitetos começa-se agora a centrar o pensamento sobre o exercício da profissão e em caminhar 

no sentido da constituição da Ordem. No relatório do Sindicato de 1940 foram tratados os assuntos 

que faziam parte do mandato. Entretanto como nos explica A.Ribeiro: 

 

O ano de 1939 ficou assinalado na história pelo início da II Guerra Mundial, facto que 

mereceu especial referência no relatório da direção do Sindicato, ainda presidida por 

Pardal Monteiro. Outros temas foram abordados e agrupados em vários tópicos que, 

neste caso, dizem respeito: à organização cooperativa, às comemorações centenárias, 

mais uma vez à Câmara Municipal de Lisboa, à revista do Sindicato, à ação profissional, 

e finalmente a diversas iniciativas ou intervenções direta do Sindicato.52 

 

 

 

                                                           
51 Ordem dos Arquitetos, Origem da História Associativa> Disponível em: http://www.arquitectos.pt/index.htm?no=101068:215 

>acedido em 2/03/2015 
52 Ribeiro, A. (2002) Op. Cit, p.202. 
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Apesar do número reduzido de sócios na altura, a aceitação e participação nas atividades do 

Sindicato, nomeadamente nas Assembleias Gerais, era bastante positiva. Segundo Ana Ribeiro em 

Arquitetos Portugueses – 90anos de Vida Associativa, no dia 9 de Março de 1948 “numa das 

Assembleias Gerais mais concorridas de sempre, participaram 50 sócios, o que representa cerca 

de 50% dos inscritos no Sindicato.”53 

 

Em 1948 (28 de Maio a 4 de Junho) realizou-se o primeiro Congresso Nacional da 

Arquitetura, defendido por Nuno Teotónio Pereira como o “momento de viragem na reconquista 

da liberdade de expressão dos arquitectos”54. Contou com muitos arquitetos e estudantes que 

debateram essencialmente temas como o “Panorama Nacional da Arquitetura” e o “Problema 

Português da Habitação”. A plataforma social do Congresso de 48 foi bem-sucedida para os 

arquitetos, pois conquistaram maior notoriedade e influência no âmbito da resposta a necessidades 

sociais. No pós-guerra as cidades e os centros urbanos industrializados eram meios muito 

procurados pelas populações, agravando o problema da falta de habitação. Perante isto O. Salazar 

aposta na construção de habitação coletiva, conseguindo responder com eficácia ao problema, e 

para o Estado esta também seria a solução mais económica. Pensamento que se modifica se formos 

comparar com a anterior ideologia da primeira fase do Estado Novo, a cada de família e 

unifamiliar, com numerosos bairros de Casas Económicas.   

                                                           
53 Ribeiro, A. (2002) Op. Cit, p.216. 
54 Pereira, N.T. (1981) A arquitectura do Estado Novo, Arquitectura, Jun. 1981, n.º 142. 

Revista oficial do Sindicato Nacional dos Arquitetos, 

nº1, Fevereiro de 1938 Fonte: Brandão, P. (2006) 
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A mudança de paradigma promove que a arquitetura chegue a toda a população, através 

dos programas de habitação social promovidos pela Federação das Caixas da Presidência, através 

da Habitação Económica e das Casas de Renda Económica onde foram aplicados novos processos 

e modelos.   

 

Como descreve A. Tostões:   

 
O congresso representou uma vitória incontestável da classe, na medida em que, pela 

primeira vez, os arquitetos se reúnem para discutir livremente ideias e afirmar 

convictamente a necessidade de fazer Arquitetura moderna no quadro de uma nova 

consciência profissional.55 

 

Destaca-se por exemplo, desta época, a construção de Habitações Económicas do Bairro 

de Alvalade, onde Nuno Teotónio Pereira ainda estudante inicia o seu percurso profissional 

acompanhando a obra sob a direção do engenheiro Guimarães Lobato e do arquiteto-chefe, Miguel 

Jacobetty. Posteriormente é convidado a pertencer à União Internacional dos Arquitetos, o que 

permite viajar pela Europa e constatar outros tipos de modelos de programas de habitação 

económica. Em Portugal os pedidos surgem de outras cidades provenientes das Camaras 

Municipais que apoiam os programas com a cedência de terrenos, assiste-se em Portugal a uma 

descentralização da atividade arquitetónica e do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Braga, o próprio Nuno Teotónio projeta em 1950 um conjunto de blocos de habitação 

coletiva, ao longo da atual Avenida da Liberdade, evidenciando a integração com a cidade. 

Segundo J. Afonso, o arquiteto rompe com a experiência de Alvalade “substituindo os logradouros 

por espaços públicos.”56 Propõe que este eixo fosse estruturante para expansão e continuidade do 

                                                           
55 Tostões, A. (2012) A Arquitetura e a vida: Keil do Amaral, o arquiteto e o pedagogo, o cidadão e o homem. In: 

A.A.V.V. – Keil do Amaral no centenário do seu nascimento. Lisboa: Ordem dos Arquitetos, p.14. 
56 Afonso, J., Uma imensa simplicidade. A cidade que se constrói na Rua da Alegria Arquitetura e Cidadania, 2009, 

p. 88. 

Casas de Renda Económica do Bairro de Alvalade, Lisboa  

Fonte: Arquivo Fotográfico CML   
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tecido urbano ao mesmo tempo que libertava-se da malha urbana fechada desta zona central da 

cidade. 

Os condomínios fechados deviam ser proibidos nas cidades, porque são elementos que 

entram em contradição com a própria ideia e objetivo da cidade: ser um espaço para 

todos. A cidade deve ser concentrada para que aí as pessoas possam conviver e organizar 

a sua vida sem recurso constante a deslocações mecânicas.57 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Porto, por exemplo o Arq. Fernando Távora projeta o Bairro de Ramalde, concretizando 

uma proposta inovadora de conceção urbanística, fortemente marcada pela implantação do 

conjunto do vários edifícios e volumes. Do programa das Casas de Renda Económica, inseridas 

em meio rural e Contemporâneas do Inquérito à Arquitetura Regional Portuguesa, destaca -se o 

projeto de Barcelos de Nuno Teotónio e Nuno Portas. Os arquitetos neste contexto tem a 

possibilidade de projetar com o conhecimento dos proprietários permitindo, segundo M. Tavares, 

que se tenham explorado novas abordagens, com simplificação do programa através da 

“concentração das funções num núcleo central, uma preocupação pela resposta à economia das 

áreas, eliminando zonas de circulação.”58   

                                                           
57 Jornal dos Arquitetos, Ser Arquiteto, Manuel Graça Dias entrevista Nuno Teotónio Pereira, Ordem dos 

Arquitetos, 2012, p.10. 
58 Tavares, M., Leituras de um percurso na habitação em Portugal. As Habitações Económicas – Federação de 

Caixas de Previdência. In PORTAS, Nuno (coord.) Habitação para o maior número. Portugal, os anos de 1950-

1980, CML, IHRU, Lisboa, 2013, p. 21-45. 

Casas de Renda Económica de Braga, Arq. Nuno Teotónio Pereira. 1950 

Perfectiva exterior, fotografia e planta piso térreo, respetivamente;  

Fonte: Oliveira, F. (2012) Casas de Renda Económica em Coimbra   
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O Congresso de 48 foi importante no desenvolvimento da arquitetura em Portugal, 

originando novas formas de pensar a profissão e a arquitetura. Foi marcante para os arquitetos 

porque permitiu que estes se pudessem confrontar com uma encomenda e um programa específico, 

para além de novas oportunidades que começaram a surgir, não só nas principais cidades como 

por todo o país. Durante esta fase surgiram vários temas baseados na discussão da habitação social 

e do urbanismo: a questão da habitação económica de áreas reduzidas; a flexibilidade por parte 

dos arquitetos procurando novos modelos; a Carta de Atenas, com modelos arquitetónicos 

desenvolvidos através da implantação de blocos habitacionais envolvidos por espaço público e 

áreas desafogadas. 

O Sindicato Nacional dos Arquitetos desenvolveu entre 1955 e 1960 uma investigação 

designada de “Inquérito à Arquitetura Regional Portuguesa”59. Tratou-se de um levantamento 

organizado, que propunha reconhecer a arquitetura popular portuguesa de norte a sul e nas várias 

regiões geográficas do país. Foram constituídas várias equipas divididas num total de seis zonas 

(Minho, Trás-os-Montes, Beiras, Estremadura, Alentejo e Algarve). Esta orientação metodológica 

e extremamente rigorosa “centrou-se fundamentalmente em dois pontos: comprovar a eventual 

existência de um tipo de habitação nacional; e procurar fundamentos para a fabricação de um 

                                                           
59 OApix, Arquivos da Ordem dos Arquitetos, IARP: Inquérito à Arquitetura Regional Portuguesa, disponível em > 

http://www.oapix.org.pt/index.htm< acedido em: 21/04/15 

Casas de Renda Económica do Bairro de Ramalde, Porto, 

Arq. Fernando Távora. 1952, Perspetiva exterior. Fonte: 

Fernandez, S. (1993) Percurso, Arquitetura Portuguesa, 

Lisboa: Livros Cotovia, 1993  

 

Casas de Renda Económica de Barcelos, Arq. Nuno 

Teotónio Pereira e Arq. Nuno Portas, Perspetiva exterior. 

Fonte: Arquivo Nuno Teotónio Pereira 

 

http://www.oapix.org.pt/index.htm%3c
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modelo.”60 A criação do inquérito era também fundamentar “para a compreensão do assunto da 

casa portuguesa, que a Construção Moderna tivera o grande mérito de inaugurar.”61 O material 

recolhido do inquérito resultou na 1ª Edição do livro “Arquitetura Popular em Portugal” publicada 

em 1961. 

O ano de 1969 ficou marcado pela organização do ENA, Encontro Nacional de Arquitetos. 

Nele foram debatidas temáticas que marcavam o centro das preocupações da profissão da época, 

centradas essencialmente na vitalidade do Movimento Moderno. O Sindicato implementou ainda 

medidas sobre o exercício da profissão com o objetivo de envolver um maior número de arquitetos 

nos trabalhos do Sindicato. Como refere A. Ribeiro: 

 
Assim foram nomeadas várias comissões para se ocuparem de levar a cabo tarefas 

importantíssimas, algumas herdadas do 1º Congresso Nacional de Arquitetura e outras 

de reconhecido interesse para a classe. Eram criadas duas comissões organizadoras – 

uma de palestras e debates profissionais e outra da biblioteca – duas de estudo do 

regulamento de honorários e da reforma do ensino da arquitetura – e por fim, a comissão 

de remodelação dos estatutos.62 

 

Em 1978, depois do 25 de Abril de 1974, o Sindicato transformou-se na Associação dos 

Arquitetos Portugueses. Contudo, manteve os principais objetivos, inerentes a um pensamento 

cívico e crítico introduzido pelo Congresso de 48.  

Em 1984 surge uma nova “plataforma social” consagrada no Congresso de 84, em que os 

arquitetos se apresentavam requerendo “A Arquitetura para os arquitetos” e propondo a revisão da 

lei imposta no Decreto 73/73. Inicia-se aqui uma luta de vários anos que retomaremos mais à frente 

neste estudo. Da plataforma surgida do Congresso de 84 subsistiam outras tomadas de posição 

sobre novos temas, como foi o caso da aprovação de projetos legislativos, dando origem ao Código 

Deontológico, a defesa de uma nova legislação para a participação nos concursos públicos de 

arquitetura e a definição dos direitos de autor dos arquitetos.  

Segundo a história associativa publicada pela OA, foram passados 10 anos após a sua 

fundação, em 1988 a AAP torna-se uma associação pública, “de acordo com a deliberação do 4º 

Congresso de 1986 realizado na cidade do Porto, assumindo a representação exclusiva dos 

arquitetos em Portugal.”63 

 

                                                           
60 Figueiredo, R. (2007) Arquitectura e discurso crítico em Portugal, Edições Colibri, Lisboa, p.328. 
61 Ibidem, p.327. 
62 Ribeiro, A. (2002) Op. Cit, p.217. 
63 Ordem dos Arquitetos, Origem da História Associativa >Disponível em: http://www.arquitectos.pt/index.htm?no=101068:215 

>acedido em 2/03/2015 
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O 6º Congresso da AAP, realizado em 1992 focalizou-se no debate dos problemas e 

obstáculos no progresso da arquitetura, persistindo muitas questões que levam a que mais uma vez 

se considere uma nova crise de identidade da profissão. Mesmo numa conjetura aparentemente 

favorável, o Estado continua a não promover obras públicas desenvolvendo o mercado 

institucional e a contratação do mercado privado da habitação continua a ser disputado por outros 

técnicos, no qual o arquiteto não consegue valorizar-se e demonstrar vantagens comparativamente 

à concorrência. A profissão de arquiteto contínua dependente de outros agentes, devido a uma 

“diminuta extensão e diversidade das missões profissionais”64 No fundo a arquitetura contínua 

vulnerável às crises por não estar devidamente regulamentada e integrada na sociedade portuguesa.  

 

Finalmente, em 1998, os membros da AAP aprovam o novo projeto associativo que dá 

origem à criação Ordem dos Arquitetos e respetivo Estatuto.65 Foi a última a ser formada e 

mantém-se até aos dias de hoje. Passou não só a representar todos os arquitetos como a 

regulamentar o exercício profissional, que iremos compreender nos capítulos seguintes. Surge 

então um novo papel associativo onde se regista um “crescente afirmação e implantação dos 

arquitetos na sociedade portuguesa, assim como a nova realidade portuguesa decorrente da 

integração europeia.”66 As mudanças mais significativas obtidas com a criação da Ordem dos 

Arquitetos assinalamos, a descentralização através das secções regionais a sul e no norte, com sede 

em Lisboa e no Porto consequentemente (OASRS e OASRN), clarificação das regras sobre o 

processo disciplinar, as regras de deontologia profissional, e o reconhecimento mútuo de diplomas, 

certificados e outros títulos do domínio da arquitetura. De seguida apresentamos uma tabela síntese 

com a evolução das associações de arquitetos em Portugal e os momentos mais marcantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Brandão, P. Op Cit.p.70. 
65 Estatuto da OA aprovado pelo Decreto-Lei nº176/98, de 3 de Julho, estabelece as disposições e atribuições da 

Ordem, enquanto Associação Pública que representa o exercício da Profissão de Arquiteto em Portugal. 
66 Ordem dos Arquitetos, Origem da História Associativa >Disponível em: 

http://www.arquitectos.pt/index.htm?no=101068:215 >acedido em 2/03/2015 
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Tabela 01 – Síntese da Evolução Associativa em Portugal 
 

Associações de Arquitetos 

1863 1902 1933 1978 1998 

RAACAP SAP SNP AAP OA 

Real Associação 

dos Arq. Civis e 

Arqueólogos 

Portugueses 

Sociedade dos 

Arquitetos 

Portugueses 

Sindicato 

Nacional dos 

Arquitetos 

Associação dos 

Arquitetos 

Portugueses 

Ordem dos 

Arquitetos 

 

Principais reuniões e debates ocorridos 

1948 1969 1984 

Congresso de 48 ENA – Encontro 

Nacional de Arquitetos 

Congresso de 84 

 

Associações de Engenheiros 

1869 1936 

AECP OE 

Associação dos Engenheiros Civis 

Portugueses 
Ordem dos Engenheiros 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em Brandão, P (2006). e Ribeiro,A (2002) 

 

Em suma, a evolução do associativismo da arquitetura em Portugal registou vários 

momentos marcantes, que distinguimos e resumimos anteriormente. Concluímos que alguns dos 

problemas e questões que surgiram ao longo do tempo, ainda existem nos dias de hoje, 

nomeadamente no que diz respeito à dependência numa regulação dependente da legislação do 

Estado, onde irreversivelmente se voltam a debater questões como o acesso à profissão e 

qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis na elaboração de projeto ou na 

fiscalização de obras de construção civil. Conhecer a história da evolução das associações 

profissionais é também conhecer a história da evolução das relações sociais, económicas, politicas 

e culturais entre o arquiteto e todos os agentes em seu redor. Nomeadamente, como já 

especificamos, o controlo por parte do Estado, conferindo maior ou menor liberdade nos atos 

próprios da profissão ou no controlo do ensino. Foram sobretudo estes os temas debatidos pelas 

várias associações. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Evolução do logotipo das Associações de arquitetos, da esquerda para a direita: SAP Sociedade dos 

Arquitetos Portugueses; SNT Sindicato Nacional dos Arquitetos; AAP Associação dos Arquitetos 

Portugueses; OA Ordem dos Arquitetos /proposta vencedora para renovação do logótipo da OA  

Fonte: Brandão, P (2006) e Ordem dos Arquitetos 
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Muitos alunos, após o ensino secundário, optam por seguir estudos no ensino superior 

sonhando com uma carreira e com um curso que lhes permitirá exercer a profissão que sempre 

sonharam, no entanto não basta ser licenciado para exercer. Para além da licenciatura, que muitas 

vezes já integra um mestrado, o aluno após deixar a faculdade não está apto nem lhe é concedida 

autorização para exercer a profissão na sua plenitude. Existem certas áreas profissionais que 

obrigam mesmo que o reconhecimento seja efetivado com Admissão à Ordem, obrigando também 

à permanente inscrição como membro dessa Ordem.  

Após a licenciatura e mestrado cumpridos, a etapa seguinte visa inserir os alunos recém-

formados no mercado de trabalho por intermédio de Estágios Profissionais. O Estágio Profissional, 

ou estágio de admissão à Ordem, está implementado para os candidatos adquirirem experiência 

prática e efetiva no desempenho dos atos próprios da profissão. O processo de admissão por estágio 

contempla dois momentos distintos de formação obrigatória para os Membros Estagiários: 

formação complementar composta por um período destinado à formação profissional e outro com 

formação em Estatuto e Deontologia; e um segundo momento onde propõe-se a aquisição de 

experiência profissional numa Entidade de Acolhimento. Este novo modelo, aprovado em 

Setembro de 200667, obriga todos os estagiários a frequentar as ações de formação e ter 

aproveitamento na prova de verificação de conhecimentos em Estatuto e Deontologia. Segue-se 

então um estágio compreendido ente 9 a 12 meses, deste processo fazem parte o candidato à OA 

(Membro Estagiário), o Patrono e a Entidade de Acolhimento. Após este período de formação 

profissional, formação em Estatuto e Deontologia e aquisição de experiência profissional, termina 

o estágio passando o estagiário a ser admitido a membro efetivo da Ordem dos Arquitetos. No 

Estatuto da Ordem dos Arquitetos são referidos os atos próprios segundo a abrangência do 

exercício da profissão. 

 

Só os arquitetos inscritos na Ordem podem, no território nacional, usar o título 

profissional de arquiteto e praticar os atos próprios da profissão. Os atos próprios da 

profissão de arquiteto consubstanciam-se em estudos, projetos, planos e atividades de 

consultoria, gestão e direção de obras, planificação, coordenação e avaliação, reportadas 

ao domínio da arquitetura, o qual abrange a edificação, o urbanismo, a conceção e 

desenho do quadro espacial da vida da população, visando a integração harmoniosa das 

atividades humanas no território, a valorização do património construído e do 

ambiente.68  

                                                           
67 Regulamento de Inscrição (RI), aprovado em 12 de Setembro de 2006 na 25.ª reunião plenária do Conselho Diretivo Nacional 

(CDN), após apreciação do Conselho Nacional de Delegados, em 21 de Julho de 2006 
68 Decreto de Lei 176/98 de 3 de Julho, Estatuto da Ordem dos Arquitetos – capítulo VI - Exercício 

da Profissão, Artigo 42.º, p.15. 
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Desta forma o arquiteto obtém o título profissional que lhe permitirá praticar os atos 

próprios da profissão, sendo-lhe concedida legitimidade a assinar projetos de Arquitetura. O 

Regulamento de Inscrição à OA ainda sublinha que é ilegal qualquer atividade que se submeta aos 

atos próprios da profissão, por parte de um licenciado sem estar inscrito na Ordem.  

Por último, o exercício de atos próprios da profissão ou a utilização do título profissional 

de arquiteto por quem não se encontre inscrito na Ordem dos Arquitetos constitui um 

crime de usurpação de funções, que de acordo como código penal, é punível com pena 

que poderá ir até dois anos de prisão.69  

Inicialmente já referimos que o acesso à profissão pela admissão à Ordem varia 

dependendo da associação profissional. No caso da Ordem dos Engenheiros (OE) o processo de 

admissão é praticamente o mesmo que da Ordem dos Arquitetos. A principal diferença está na 

vantagem da formação profissional poder acontecer durante o período curricular e ao longo de 

mais tempo. 

 
Existem duas modalidades de estágio pelas quais os candidatos podem optar: o Estágio 

Formal (com duração de 6 Meses) ou o Estagio Curricular (com a duração de dois anos). 

Na modalidade de estágio formal é necessário que o membro estagiário seja 

acompanhado por um Orientador de Estágio (o Orientador deverá ser Membro Efetivo 

da Ordem, inscrito há mais de 5 anos).70  

 

Como já vimos anteriormente, o atual modelo de formação de apoio ao estágio de 

admissão à Ordem dos Arquitetos distribui-se por um total de quatro dias.71 Esta formação 

complementar prevê que os Membros Estagiários realizem duas ações de formação ao longo de 

quatro dias. A formação em Estatuto e Deontologia (8horas) sujeita a uma prova de avaliação de 

conhecimentos (2horas) e a formação Profissional ao longo de três dias (18horas) faz parte um 

conjunto de 7 módulos dos quais: Código Civil e Código de Direitos de Autor; Desempenho 

energético dos edifícios; Desenho Universal e Acessibilidades; Edificação – Enquadramento 

Legal; Ordenamento do Território e Urbanismo; Proposta de Honorários; Segurança em Obra.72  

O Estágio profissional ou estágio para inscrição na Ordem dos Arquitetos prevê a aquisição 

de experiência prática e efetiva no desempenho de atos próprios da profissão de Arquiteto. É a 

derradeira ponte entre o ensino e a profissão, é o momento que o candidato a profissional tem total 

apreensão sobre a profissão e da atividade diária de um escritório de Arquitetura. Para além de 

                                                           
69 Decreto de Lei 176/98 de 3 de Julho, Estatuto da Ordem dos Arquitetos – capítulo VIII - Penas, Artigo 55.º, p.13. 
70 Ordem dos Arquitetos, Regulamento de Inscrição, Capitulo 1.2, Anexo II, Formação Profissional, p.14. 
71Idem. 
72 Ordem dos Engenheiros, Regulamento dos Estágios, Capitulo 1, Artigo 6º, Natureza e modalidades do estágio, p.2. 
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obter a experiência profissional necessária é sobretudo aqui que tem o primeiro contacto com o 

“mundo real” ou seja, o mercado de trabalho.  

 
O Estágio Profissional é definido pelo período destinado à formação profissional, 

formação em Estatuto e Deontologia e aquisição de experiência profissional que habilita 

o Membro Estagiário para o desempenho autónomo dos atos próprios da profissão.73  

 

Em 2011 entrou em vigor o decreto de lei que estabelece a obrigatoriedade de remuneração 

dos estágios obrigatórios de ingresso ou acesso à obtenção de um qualquer título profissional. O 

valor da remuneração corresponde ao indexante dos apoios sociais (IAS),  equivalente a €419,22 

(valor em 2014), acrescido de subsídio de refeição e seguro de acidentes pessoais. A Ordem dos 

Arquitetos, em ambas as Secções Regionais disponibiliza uma lista de anúncios on-line de oferta 

de estágios. O Membro Estagiário irá adquirir experiência profissional junto de uma Entidade de 

Acolhimento que lhe proporcionará experiência profissional participando em tarefas relacionadas 

com os atos próprios da profissão de arquiteto.  

 
A Entidade de Acolhimento pessoa singular ou coletiva, pública privada ou mista, 

nacional ou de outro Estado, que, desenvolvendo atividades em domínios relacionados 

com o atos próprios da profissão de arquiteto (Artigo 42º do EOA) aceita acolher 

Estágios da O.A. e certifica essa aceitação.74  

 

Todo o processo é acompanhado e orientado por um Patrono, Membro Efetivo da OA à 

mais de cinco anos, no máximo o Patrono só poderá acompanhar três estágios, podendo ser 

nomeado ou sugerido pelo Membro Estagiário. Será ainda o responsável por subscrever a ficha de 

inscrição a Estágio profissional e a ficha de conclusão de Estágio. A conclusão do estágio será a 

partir do dia útil seguinte à data do termo do Estágio, desde que já tenha sido realizada: formação 

profissional e estatuto e deontologia e adquirida experiência profissional na Entidade de 

Acolhimento, pelo período proposto. A conclusão do Estágio na Entidade de Acolhimento ocorre 

a partir do dia útil seguinte à data do termo do Estágio, desde que já tenha sido realizada: formação 

profissional em estatuto e deontologia, e adquirida experiência profissional na Entidade de 

Acolhimento, pelo período proposto. Todo este processo exige três pagamentos: 1) Taxa de 

Inscrição a Estágio Profissional, que inclui os custos do estágio e a formação em Estatuto e 

Deontologia, no valor de 200€; 2) Taxa da Formação Profissional, no valor de 100€; 3) Taxa de 

Inscrição a Membro Efetivo, no valor de 95€, último montante a ser pago aquando da entrega da 

                                                           
73 Ordem dos Arquitetos, Regulamento de Inscrição, Definições e abreviaturas, p.7. 
74 Idem. 
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documentação da conclusão do Estágio.75 Agora sim o Membro Estagiário passa a Membro 

Efetivo da O.A. e está autorizado ao uso do título profissional de arquiteto. Para formalizar a 

conclusão do estágio profissional o estagiário deverá preencher a Ficha de Conclusão de Estágio 

Profissional subscrita pelo patrono, e juntar os seguintes documentos, sob a forma de original ou 

cópia autenticada: a) Declaração da entidade de acolhimento; b) Certificado de frequência com 

aprovação na formação em Estatuto e Deontologia; c) Certificado (s) de frequência nos temas de 

formação profissional indicados na Ficha de Inscrição a Estágio Profissional;76 

 

Recentemente, no final da redação desta dissertação, existiu uma pequena alteração ao 

regulamento de inscrição, no que diz respeito à formação complementar em Estatuto e Deontologia 

(ED). Na nova época de formação de 2015, a OA alterou o programa base de formação, decidindo 

suspender a realização da Prova de Verificação de Conhecimentos e aprovar um novo modelo de 

formação profissional em Estatuto e Deontologia, aprovado pela DGERT77. Foi defendido um 

modelo de avaliação mobilizador de aprendizagem, com o objetivo de determinar em que medida 

os participantes adquiriram os conhecimentos e as competências definidas no programa. Das 

alterações ao modelo de avaliação constam mudanças essencialmente com o intuito de atingir 

maior assiduidade e aproveitamento das ações de formação.  

A avaliação é realizada ao longo do desenvolvimento da ação de formação em ED e diz 

respeito aos indicadores (comportamentais e técnicos) para avaliar a prestação de cada 

formando. Os formandos que não compareçam nas ações de formação em ED ou não 

assistam a 90% da totalidade da ação de formação, deverão reinscrever-se e pagar a 

respetiva taxa de inscrição.78 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Ordem dos Arquitetos, Regulamento de Inscrição, Capitulo 1.3, Anexo II, Conclusão do Estágio Profissional, p.14 
76 Idem. 
77 DGERT: Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, com competência específica de gestão do Sistema de 

Certificação de Entidades Formadoras, onde faz parte a (DSQA) Direção de Serviços de Qualidade e Acreditação  
78 Formação Profissional e Estatuto e Deontologia 2015, Disponível em 

<http://www.oasrn.org/formacao.php?inf=complementar> consultado a: 12/05/15 

 

Comunicado dos novos procedimentos e programa das 

ações de formação para 2015; Fonte: OASRN 
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CAPÍTULO 2
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Uma investigação parte por um objetivo, com uma intenção clara e determinada de alcançar 

dados que nos permitam estabelecer relações que se concluem numa conclusão. Podemos dizer 

muito resumidamente que todo o processo de uma investigação transmite-se como o meio para 

alcançarmos determinada teoria. A investigação “científica” utiliza uma série de instrumentos 

metodológicos para obtenção de dados. O processo de construção de conhecimento científico é 

sistematizado procurando compreender, registar, comprovar, descrever e explicar os dados 

recolhidos durante a investigação científica.  

 

Quando iniciamos uma investigação devemos começar por nos questionar acerca dos 

nossos objetivos, o que pretendemos fazer e qual a melhor forma para obter os dados que 

procuramos. Por isso é essencial delinear metas e objetivos de forma a podermos ao longo da 

investigação focalizar os pontos fulcrais e seguir os mecanismos mais apropriados para o que 

pretendemos obter. Isto é o primeiro passo, pois assim asseguramos que vamos obter a informação 

que necessitamos, de outra forma iriamos dispersar do nosso objetivo de estudo acabando por 

perder o fio condutor da nossa investigação, utilizando mecanismos que não trariam mais-valia 

para o nosso estudo e estaríamos acima de tudo a despender de tempo e recursos essências para 

enriquecer a investigação. Desta forma é fundamental colocar questões no início da investigação 

como: para quem é a investigação e quem vai usar os resultados?; que tipo de informação é 

necessária? (para entrevista, inquérito e problema); com que objetivos a informação é recolhida?; 

quando é que a informação é necessária?; que disponibilidade de recursos há para a recolha? ; 

quais os métodos mais apropriados? 

 

Toda a investigação “científica” baseia-se em produção de conhecimento científico. O ser 

humano é um organismo racional. A nossa capacidade de estabelecer relações lógicas está mais 

desenvolvida e conseguimos compreender o que vai à nossa volta. Se existem múltiplas relações 

lógicas, existem múltiplos conhecimentos. Por isso, existem muitas perspetivas e explicações para 

o mesmo fenómeno. A investigação já existe há muitos anos, desde que o homem começou a tentar 

compreender o que aconteceu à sua volta, no entanto todos temos crenças e verdades pessoais, mas 

isso não é verdade “científica”. Desta forma como é que sabemos quais das nossas crenças são 

fiáveis e quais as que são do senso comum? 
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O senso comum aceita explicações fantasiosas para fenómenos naturais e humanos, 

raramente há a preocupação em controlar sistematicamente as explicações para os fenómenos 

observados e explica relações entre fenómenos de forma confusa, não sistemática e não controlada. 

A investigação testa as hipóteses de diferentes formas do senso comum seguindo um 

método rigoroso para testar as hipóteses. Assim, a investigação pode ser definida como um 

processo de procura sistemática de respostas para diferentes estímulos. Através do processo 

dedutivo, partindo de teorias, princípios que são testados; ou através do processo indutivo partindo 

dos dados empíricos para a compreensão das relações entre os elementos, estabelecer leis e 

formular teorias.   

Executar uma investigação é o mesmo que recorrer a metodologias científicas que 

obedecem a determinadas normas científicas. 

Ciência, do latim scientia, significa conhecimento, doutrina erudição ou prática. Segundo 

Bravo (1992), hoje podemos definir “ciência” por “conjunto organizado de conhecimento sobre a 

realidade e obtidos mediante o método científico”79. Mais recentemente ciência resume-se ao 

termo “conhecimento”, conhecimento rigoroso, sistemático e metódico que pretende otimizar a 

informação centrada à volta de problemas teóricos e/ou práticos. 

A ciência baseia-se em factos e teorias obtidos através de observação precisa e de 

experimentação. Define termos sem ambiguidades, preocupa-se com a ordenação, ou seja, mostrar 

que certos eventos se relacionam com outros, não podem ser interpretados isoladamente. Assenta 

num conjunto de atitudes na busca da uniformidade, na procura de relações ordenadas entre os 

eventos da natureza que começa pela observação de episódios singulares, avançando para a regra 

geral, daí para a lei científica e por fim para arranjos sistemáticos mais amplos. 

O objetivo desta investigação é procurar descrever/explicar o relacionamento e a 

aproximação entre Arquiteto e Cliente, sendo esta baseada em metodologia científica. Assim 

procura-se produzir novo conhecimento científico tendo como base todo o conhecimento científico 

já existente sobre esta temática, em estudos e investigações já produzidas. 

O conhecimento científico resulta da investigação metódica e sistemática da realidade. 

Transcende factos e fenómenos analisando-os para descobrir as suas causas e concluir leis gerais. 

É verificável na prática por demonstração ou experimentação, podemos então dizer que desvenda 

os segredos da realidade explicando-os e demonstrando-os com clareza e precisão. Desta forma 

conclui leis gerais universalmente válidas para todos. 

                                                           
79 Bravo, R. (1985) citado por ALMEIDA, Leando, FREIRE, Teresa, Metodologias de investigação em Psicologia e Educação, 

Braga, Psiquilíbrios, 2000, p.20. 
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Segundo Kerlinger (1986), “A investigação científica consiste no estudo sistemático, 

controlado, empírico e crítico dos fenómenos naturais, o qual é orientado por teorias e hipóteses 

acerca das presumíveis relações entre esses fenómenos”80. Os cientistas formulam princípios 

teóricos de forma sistemática, investigam a sua consistência interna e submetem os conceitos ao 

teste empírico e procuram estudar relações entre fenómenos de forma consciente e sistemática. 

O conhecimento científico é mais organizado, sistemático e preciso na sua fundamentação, 

tendo como caraterísticas: ser objetivo pois descreve a realidade como ela é; empírico, baseando-

se na experiência, nos fenómeno; racional, assentando na razão e na lógica; replicável, uma vez 

que a mesma investigação pode ser feita por vários investigadores utilizando as mesmas condições; 

sistemático pois o conhecimento é organizado, ordenado, consistente e coerente; metódico sendo 

que o conhecimento é obtido através de estratégias viáveis, mediante planos metodológicos 

rigorosos; comunicável, devendo ser comunicado a toda a comunidade; analítico, procurando ir 

além das evidências e cumulativo porque o conhecimento é ensaiado, construído a partir de 

conhecimentos científicos anteriores.  

A ciência assenta em alguns conceitos básicos, numa realidade e linguagem própria e 

sempre que possível a ciência apoia-se em dados observáveis e replicáveis, no entanto em qualquer 

ciência os dados não são diretamente observáveis. 

Desta forma para produzir conhecimento científico o investigador através da relação entre 

fenómenos procura evidências para descrever, afirmar ou negar factos. A única atitude correta na 

investigação científica é procurar aprofundar e observar fenómenos e as suas relações com os 

factos, antes de estabelecer qualquer ilação. Antes de formular qualquer ilação conclusiva é 

necessário observar as relações que se podem estabelecer entre os fenómenos. É a partir destas 

relações entre fenómenos que tentamos compreender e explicar os factos. Formular um sistema de 

relações será o mesmo que dizer formular uma teoria assente num sistema que é descritivo e 

sobretudo explicativo.   

Segundo Kerhinger (1979), “construir uma teoria passa por considerar: conceitos ou 

variáveis que descrevem fenómenos; relações entre conceitos ou variáveis que descrevem 

fenómenos; explicações dos fenómenos e suas relações; predição de umas variáveis a partir das 

outras.”81 

O conhecimento é dinâmico e a ciência não é estática, é com base no conhecimento já 

existe (teorias já estabelecidas) que se constrói no conhecimento (novas teorias). Ou seja, as teorias 

                                                           
80 Kerlinger, F. (1986) Foundations of behavioral research, New York, Revihart and Company, 1986, p.37. 
81 Kerlinger, F. (1979) citado por ALMEIDA, Leando, FREIRE, Teresa, Metodologias de investigação em Psicologia e 

Educação, Braga, Psiquilíbrios, 2000, p.20. 
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sendo provenientes da relação entre fenómenos são provisórias porque estão sempre em mudança, 

no entanto segundo A. Pinto são sempre uteis.  

 
Elas permitem-nos ter um sentido global do que é conhecido sobre fenómenos dispersos, 

simplificar múltiplos dados através da consideração dos seus aspetos mais pertinentes 

e, manter a tensão inerente à testagem de novas hipóteses em face do seu sentido 

heurístico.82  

   

A abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa são de naturezas completamente 

diferentes, não existindo qualquer hipótese de entre elas se verificar contradição ou continuidade. 

No entanto dependendo dos objetivos de cada investigação, pode ser útil ambos os métodos de 

forma a complementarem-se. Desta forma, deveremos desde logo ter o conhecimento da natureza 

do objeto e dos problemas a investigar, de forma a podermos escolher melhor os caminhos 

metodológicos a seguir.  

A investigação quantitativa é caracterizada pela atuação sobre níveis de realidade e 

apresenta como objetivos a identificação e apresentação de dados, indicadores e tendências 

observáveis. Este tipo de investigação mostra-se geralmente apropriado quando existe a 

possibilidade de recolha de medidas quantificáveis de variáveis e inferências a partir de amostras 

de uma população.  

Segundo Oliveira (2006), “A metodologia quantitativa, tendencialmente começa por 

apresentar objetivos, procurando a verificação de determinados resultados.”83 Assim, o método 

quantitativo utiliza medidas numéricas para testar hipóteses, através de uma rigorosa recolha de 

dados, ou procurando padrões numéricos relacionados com conceitos quotidianos. Posteriormente, 

os dados são sujeitos a análise estatística, através de modelos matemáticos ou através de software 

especializado, no sentido de testar as hipóteses levantadas. Como tal, a sua utilização está 

geralmente ligada à investigação experimental ou quase-experimental. Uma das principais 

características dos métodos quantitativos é tornarem-se fracos ou debilitados em termos de 

validade interna, no sentido de deixar-nos dúvidas em relação ao que efetivamente queremos 

medir; e são fortes em termos de validade externa, uma vez que os resultados obtidos são 

generalizáveis para o conjunto da comunidade. Pode-se afirmar que se estabelece então uma 

relação causa-efeito e se procede a uma previsão dos fenómenos. Graças à sua natureza rigorosa e 

meticulosa, este método implica o aprofundamento na revisão da literatura e a elaboração 

                                                           
82 Pinto, A. (1990) citado por Almeira, L, Freire, T. (2000) Metodologias de investigação em Psicologia e Educação, Braga, 

Psiquilíbrios, p.23. 
83 Oliveira, P. Metodologias de investigação em educação. TIL: fragmentos de educação, Vol.1, ex.2, p.32-34. 
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pormenorizada de um plano de investigação bem delineado em termos de objetivos e devidamente 

organizado. 

Na metodologia quantitativa há recurso a técnicas estatísticas que permitem quantificar os 

dados e por isso trabalha com informações padronizadas. Esta metodologia permite medir as 

reações e perceções de um grande número de sujeitos, consome baixos recursos e permite 

estabelecer comparações muito diversas pela manipulação estatística das variáveis em estudo. 

Contudo, requer o uso de medidas standard de forma a colocar a informação recolhida num restrito 

de categorias, o que leva a que não se obtenha informações tão detalhadas mas sim dados sólidos 

e replicáveis. 

 Na investigação quantitativa o instrumento é fundamental pelo que a validade depende do 

rigor com que o instrumento foi criado e administrado bem como o rigor do tratamento dos dados. 

A investigação qualitativa, ao inverso da investigação quantitativa trabalha com valores, 

crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões, ou seja, trabalha essencialmente com 

informações provenientes de discurso e observações e centra-se mais nos significados. Este tipo 

de investigação é indutivo e descritivo, na medida em que o investigador desenvolve conceitos, 

ideias e entendimentos a partir de padrões encontrados nos dados, em vez de recolher dados para 

comprovar modelos, teorias ou verificar hipóteses. Embora estes métodos sejam menos 

estruturados proporcionam, todavia, um relacionamento mais extenso e flexível entre o 

investigador e os entrevistados. O investigador é, portanto, mais sensível ao contexto. Isto significa 

que, ao contrário dos métodos quantitativos, os investigadores trabalham através destes métodos, 

com a subjetividade, com as possibilidades quase infinitas de exploração que a riqueza dos detalhes 

pode proporcionar. 

Este tipo de investigação contempla uma visão holística, ou seja, as situações e os 

indivíduos são vistos como um todo e estudados numa base histórica. Os métodos qualitativos 

empregam, na sua generalidade, procedimentos interpretativos, não experimentais, com 

valorização dos pressupostos relativistas e a representação verbal dos dados (privilegia a análise 

de caso ou conteúdo), por contraposição à representação numérica, à análise estatística, à 

abordagem positivista, confirmatória e experimental proporcionada pelos métodos quantitativos. 

Em termos de validação, observa-se também diferenciação em relação aos métodos 

quantitativos. Os métodos qualitativos têm maior validade interna (uma vez que traduzem as 

especificidades, as características do grupo estudado), embora sejam débeis no sentido de 

podermos generalizar os resultados para toda a comunidade (validade externa). Desta dualidade 

de validação pode verificar-se a complementaridade que antevíamos. O investigador ao contar com 
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os dados obtidos através da utilização dos dois métodos (triangulação) conseguirá, sempre, garantir 

níveis melhorados de validação (ou validade) interna e externa. 

O recurso a esta metodologia permite que se estude um fenómeno de forma detalhada e em 

profundidade e por isso consegue-se aceder às dimensões menos visíveis levando à obtenção de 

dados ricos e profundos. No entanto apresenta limitações, consome mais recursos e habitualmente 

recolhe informações junto de um número mais restrito de participantes e sendo este método mais 

subjetivo coloca maiores dificuldades na análise e na generalização dos resultados. 

Na metodologia qualitativa o investigador tem um papel essencial e por isso funciona como 

um instrumento o que leva a que a validade dependa do seu rigor, competência e ética. Como 

explica P. Oliveira: 

A fonte direta dos dados é o ambiente natural em que o investigador é uma figura 

central, interessando-se mais pelos processos do que pelos resultados, mediante um 

processo de interpretação que visa a descoberta das explicações subjacentes aos 

fenómenos.84 

 

Nesta investigação temos como objetivo perceber especificidades existentes na arquitetura, 

mais precisamente no que toca a dificuldades ocorridas entre a relação arquiteto-cliente, ou seja, 

os problemas ocorridos essencialmente durante a prática profissional. Desta forma optamos pela 

metodologia quantitativa pois permite-nos abranger de forma rápida um grande número de pessoas 

podendo assim obter um volume significativo de informação e compreender de grosso modo que 

perspetiva têm clientes e potenciais clientes da arquitetura e dos profissionais e também qual a 

opinião dos profissionais sobre a forma como a Arquitetura é exercida, reconhecida e defendida. 

Desta forma dentro das técnicas quantitativas, observação estrutura, testes, inquéritos e entrevistas 

estruturadas, todas com o objetivo de obter descrições, relações e explicações estatísticas, 

decidimos utilizar o inquérito visto que devido às suas caraterísticas é o que melhor se adequa às 

necessidades deste estudo. 

Esta técnica de recolha de dados é constituída por questões ou afirmações com o objetivo 

de ter conhecimento sobre opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas, entre outros. Pode ser composto por questões de resposta fechada (sim ou não) ou 

então em forma de escala. São, geralmente, auto-aplicados, isto é, o próprio informante responde 

e asseguram o anonimato e confidencialidade do respondente. Contrariamente aos testes, estes 

instrumentos não são utilizados para avaliar os sujeitos, mas sim para os conhecer (isto é, possuem 

um valor meramente informativo). Assim, neste estudo iremos obter informação através da 

realização de dois inquéritos destinados a duas populações destintas, leigos e profissionais. 

                                                           
84 Oliveira, P. Op. Cit., p.32-34. 
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Método utilizado 

Este é um estudo descritivo pois pretendemos analisar as variáveis em estudo de forma a 

podermos descrever as suas caraterísticas mas também as relações existentes entre as mesmas 

recorrendo assim à análise correlacional. Este estudo é descritivo com análise correlacional. No 

entanto, como fim, pretendemos através dos valores e informações obtidas pela análise das 

variáveis, conseguir explicar o fenómeno em estudo, isto é, o problema da investigação, um 

panorama atual da arquitetura. Desta forma esta investigação orienta-se pelo método descritivo 

cujo objetivo é fornecer uma caraterização mais precisa das variáveis envolvidas num fenómeno 

ou acontecimento.  

Participantes 

É uma amostra não probabilística de conveniência em que os participantes são selecionados 

por uma questão de conveniência, isto é, os participantes são escolhidos com base num critério 

conveniente para o investigador, neste caso o investigador seleciona membros da população mais 

acessíveis. A amostra por conveniência é utilizada quando se deseja obter informação de maneira 

rápida e barata, este procedimento consiste simplesmente em contatar unidades convenientes da 

amostragem. 

Neste estudo participaram 273 sujeitos, sendo que 101 responderam ao Inquérito ao Cliente 

e 172 ao Inquérito ao Arquiteto. No Inquérito ao Cliente (IC) dos 101 sujeitos 37,6% já recorreram 

aos serviços de um arquiteto e 62,4% não. Os participantes são de ambos os sexos, 54,5% (55) do 

sexo masculino e 45,5% (46) do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 17 e 78 anos, 

sendo a média de idades de 34,97% (DP=14.069). (tabela 02) 

No Inquérito ao Arquiteto (IA), relativamente aos 172 restantes sujeitos, 36% encontram-

se desempregados e 64% no ativo, sendo que dos que se encontram no ativo, 49,4% está em 

Portugal e 14,5% no estrangeiro. Os participantes são de ambos os sexos, 52,3% (90) do sexo 

masculino e 47,7% (82) do sexo feminino. As idades variam entre os 24 e 54 anos, sendo a média 

de idades de 31,74% (DP=5,998). (tabela 03). No Inquérito ao Cliente (IC) a amostra foi recolhida 

de forma aleatória junto de potenciais clientes de arquitetos, ou seja, população em geral. O suporte 

utilizado foi o suporte físico (em papel) por forma a mais facilmente se conseguirem obter as 

respostas de todos os inquiridos, sendo as respostas recolhidas de imediato.  

No Inquérito ao Arquiteto (IA), a amostra foi recolhida submetendo-se um inquérito online, 

distribuído aleatoriamente a profissionais da Arquitetura, contactados através de e-mail, e 

submetendo o questionário na partilha em sites, blogs e redes sociais dedicados ao tema em 

questão. (ex: “Maldita Arquitectura” e “Arquitectos pelo Mundo”) 
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Tabela 02 - Características da amostra (IC) 

Caraterização amostra 

 

Variáveis 

Amostra (n=101) 

Género Idade Recurso a arquiteto 

Masculino Feminino (≥17; ≤78) Sim Não 

Frequência 55 46  38 63 

Percentagem 54,5 45,5  37,6 62,4 

Média 1,46 34,97 1,62 

Desvio Padrão 0,500 14,069 0,487 

 

Tabela 03 - Características da amostra (IA) 

Caraterização amostra 

 

Variáveis 

Amostra (n=172) 

Género Idade Regime Ativo 

Masculino Feminino (≥24; 

≤54) 

Desempregado Ativo Portugal Estrangeiro 

Frequência 90 82  62 110 85 25 

Percentagem 52,3 47,7  36 64 49,4 15,5 

Média 1,48 31,74 2,84 1,87 

Desvio 

Padrão 

0,501 5,998 1,755 0,917 

 

 

 

 

 

< 25 26-35 36-45 > 46

Idades/ Sexo

Gráfico 1 - Caracterização da amostra 

por Sexo e Faixa etária

Masculino Feminino
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Instrumento 

Existiu a necessidade de entender a Arquitetura na perspetiva do seu destinatário, o utente, 

ou seja, aquele a quem a Arquitetura se destina. Perceber até que ponto as pessoas estão 

familiarizadas, interessadas e atentas à  Arquitetura. Foi necessário definir parâmetros de análise, 

desenvolver temas e adotar uma linguagem acessível à  nossa amostra. Utilizou-se um questionário 

dirigido à  população em geral para avaliar a aproximação do cliente (potencial cliente) em relação 

ao arquiteto e à  Arquitetura. O inquérito está dividido em dois grupos e em quatro temas principais 

aplicados a um total de 25 itens divididos por 4 dimensões ou metas (temas). O primeiro grupo 

está distribuído por 6 itens, com opção de resposta fechada, resposta direta (sim/não). A dimensão 

avaliada é: Proximidade do inquirido com a Arquitetura (por exemplo item 2: Já leu ou consultou 

revistas de Arquitetura?). No segundo grupo existem 19 itens de resposta obrigatória distribuídos 

por 3 dimensões ou metas, em que a resposta é dada numa escala Likert de 5 pontos consoante o 

grau de frequência (1 = Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Às vezes; 4 = Muitas Vezes; 5 = Sempre). 

As dimensões avaliadas são: (i) Importância da Arquitetura; composto por seis itens (por exemplo 

item 6: A Arquitetura é muito importante para as pessoas); (ii) Relação com a 

Arquitetura/arquiteto; composto por sete itens (por exemplo item 19: Já entrei num escritório para 

conhecer, falar ou reunir com um arquiteto.); (iii) Conhecimento sobre a profissão; composto por 

seis itens (por exemplo item 12: A função do arquiteto é a mesma do engenheiro civil.); Por último 

e para finalizar o inquirido é convidado a deixar comentário adicional: Depois de responder pode 

deixar algum comentário adicional que considere ser importante para este estudo. 

Após a necessidade de entender o potencial cliente da Arquitetura, sentimos que seria 

também pertinente estudar o arquiteto enquanto principal figura interveniente deste estudo. O 

arquiteto é quem apresenta soluções ao cliente, desta forma quisemos perceber de que forma o 

arquiteto encara o seu cliente e de que forma surge o contacto com o cliente e como gerida a relação 

com o mesmo. Para além desta abordagem ao cliente, abordou-se questões que se prendem com o 

atual momento das suas vidas/carreiras profissionais. Este segundo questionário dirige-se então 

aos arquitetos, para genericamente percebermos a sua opinião em relação ao atual momento da 

Arquitetura.  

O inquérito divide-se em quatro grupos, cada um deles separadamente com uma 

meta/dimensão a avaliar. O primeiro grupo (Grupo A) tem opção de resposta fechada, resposta 

direta (sim/não) e a dimensão avaliada é: Atividade atual do arquiteto; composto por seis itens 

(por exemplo item 2: Neste momento a Arquitetura é a sua única ocupação profissional?); No 

segundo e terceiro grupo (Grupo B e C) a resposta é dada numa escala Likert de 5 pontos consoante 

o grau de frequência (1 = Discordo totalmente; 2 = Discordo parcialmente; 3 = Indiferente; 4 = 
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Concordo parcialmente; 5 = Concordo totalmente); as dimensões avaliadas são: (i) A crise 

económica; composto por oito itens (por exemplo item 8: Enquanto Arquiteto estou satisfeito e 

sinto-me realizado.); (ii) Valorização da profissão; composto por oito itens (por exemplo item 2: 

Os Arquitetos fazem parte de uma atividade profissional que não é valorizada em Portugal.); No 

quarto e último grupo (Grupo D) a resposta é dada numa escala Likert de 3 pontos (1 = Nunca; 2 

= Ás Vezes; 3 = Sempre); a dimensão avaliada é: Experiência profissional na relação com o 

cliente; composto por oito itens (por exemplo item 2: Clientes para quem já trabalhei ficaram 

satisfeitos com o meu trabalho.) No final existe ainda um tópico de resposta livre para os 

Arquitetos deixarem informações adicionais sobre a sua opinião acerca do tema em estudo. Visto 

não existir uma escala aplicável a este fenómeno em estudo, ambos os inquéritos foram 

desenvolvidos de raiz. Contudo esta investigação faz parte de uma primeira abordagem a um 

estudo que poderá continuar e ser mais desenvolvido futuramente. 

 

Procedimentos de recolha de dados 

O questionário ao cliente foi aplicado a pessoas que possam já ter tido contacto com 

profissionais da arquitetura ou não sendo que o objetivo é compreender a sua visão sobre a 

arquitetura e os arquitetos enquanto clientes ou possíveis clientes. Este inquérito foi dirigido ao 

cidadão comum (potencial cliente) no fundo qualquer pessoa, à partida poderia responder ao 

questionário. Recorreu-se a sujeitos que distribuíram o inquérito entre familiares, amigos, colegas 

de trabalho visto ser uma forma mais fácil e rápida de obter os dados desejados. 

O questionário ao arquiteto foi aplicado a profissionais de arquitetura que podem estar ou 

não no ativo sendo o objetivo perceber quais as problemáticas associadas ao atual momento e que 

tipo de dificuldades existem nomeadamente na relação com o cliente. Visto ser este inquérito 

dirigido a um grupo de participantes com o critério específico (ser licenciado em Arquitetura), 

utilizou-se inquérito em suporte digital, distribuído através da internet junto de plataformas digitais 

de arquitetos. Em ambos os inquéritos os participantes foram informados dos objetivos da 

investigação e, livremente decidiram participar, sendo-lhes garantida a confidencialidade dos 

resultados. 

Procedimentos de análise dos dados 

Nesta investigação realizamos uma análise correlacional mais concretamente diferença de 

médias. As análises estatísticas foram realizadas através do programa SPSS - versão 20. 
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Tabela 04 – Situação profissional dos Arquitetos 

Está atualmente inscrito na Ordem dos Arquitetos 

 Sim Não 
Percentagem 76,1 % 23,9% 

Frequência  137 43 

Média 1,24 

Desvio Padrão 0,428 

Arquitetura é a única ocupação profissional 

 Sim Não 
Percentagem 59,4 % 40,6% 

Frequência  107 73 

Média 1,41 

Desvio Padrão 0,492 

Desenvolve atividade paralela à Arquitetura, inserida na área das Artes 

 Sim Não 
Percentagem 30,6 % 69,4% 

Frequência  55 125 

Média 1,69 

Desvio Padrão 0,462 
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Situação profissional dos Arquitetos  

Como ponto de partida desta investigação, analisamos a situação atual e profissional dos 

arquitetos que fizeram parte do estudo. Apesar do questionário ser dirigido a uma amostra não 

representativa permite-nos para já, num estudo piloto, levantar algumas premissas para um estudo 

seguinte certamente mais aprofundado e baseado em problemáticas aqui identificadas.  

Nesta análise descrevemos três situações em simultâneo que podem ser relacionadas entre 

si. Uma delas diz respeito ao número de arquitetos inscritos como membros efetivos da Ordem de 

Arquitetos, onde larga maioria, mais de 70% responde positivamente, e 23,9% não se encontra 

atualmente inscrito. Vários motivos poderão ser invocados, por exemplo, no caso de arquitetos a 

trabalhar no estrangeiro, profissionais que estão a exercer a profissão mas não necessitam assinar, 

ou por se encontrarem desempregados. Contudo aos 76,1% (membros efetivos inscritos na Ordem 

dos Arquitetos) correspondem também a arquitetos que apesar de inscritos poderão não exercer na 

plenitude os atos próprios da profissão, ou que a arquitetura poderá não ser a única ocupação 

profissional.  

Tendo em conta que a média de idades na amostra ronda os 32 anos, os resultados 

esclarecem também que grande parte destes jovens arquitetos, precisamente 40,6% dos inquiridos 

possuem outras ocupações profissionais paralelamente à arquitetura. Importa também esclarecer e 

adiantar na análise para uma leitura completa que 36,1% do total da amostra são arquitetos 

desempregados. Ou seja, poderão ser considerados desempregados mesmo aqueles que ocupam-

se de outros trabalhos ou projetos, ligados ou não à arquitetura, mas que não oferecem garantias 

de um rendimento mensal. Cerca de 30,6% afirma desenvolver uma atividade paralela à arquitetura 

e inserida na área das Artes; 69,4% responde que não, sendo que 10% destes desenvolvem outras 

atividades profissionais sem qualquer relação com áreas artísticas.       
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Tabela 05 – Conclusão da licenciatura e Emprego 

Conclusão da licenciatura 

 1960-1999 2000-2009 2010-2014 
Percentagem 16,1 % 45,6% 38,3% 

Frequência  29 82 69 
 

 

Local atual de trabalho 

 Portugal Estrangeiro Desempregado 
Percentagem 47,9 % 16% 36,1% 

Frequência  86 29 65 

Média 1,96 

Desvio Padrão 0,979 
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Gráfico 3 - Conclusão da licenciatura e Emprego

Portugal Estrangeiro Desempregado
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Conclusão da licenciatura e Emprego 

Começamos por caracterizar a amostra, com o intuito de melhor enquadrar os dados que 

serão apresentados ao longo deste capítulo. A análise que se segue refere-se à “Conclusão da 

licenciatura e Emprego” dos arquitetos. Por um lado perceber quando concluíram a licenciatura, 

por outro relacionar com a atual situação de emprego e em que local está a trabalhar, em Portugal 

ou noutro país.  

Os resultados que estão apresentados no gráfico anterior, apontam para uma maioria na 

geração de jovens arquitetos formados na primeira década do séc. XXI cerca de 45,6% divididos 

entre Portugal e o Estrangeiro, e com destaque negativo para a percentagem de desempregados, 

do total dos inquiridos 36,1% responderam que encontram-se no desemprego. No capítulo seguinte 

iremos relacionar estes dados com os dados de outros estudos, que apesar de serem anteriores a 

este, alcançam amostras mais representativas.  

Ainda assim os valores coincidem, existindo maior número de desempregados nas gerações 

de arquitetos formadas nas décadas mais recentes. Sobre o local atual de trabalho, a maioria dos 

arquitetos, 48,4% trabalha em Portugal, 16% encontra-se a trabalhar fora do país, e como já 

dissemos anteriormente, 35,6% encontra-se atualmente desempregado. Do total 63,9% encontra-

se empregado. No gráfico seguinte são apresentados dados referentes ao regime laboral dos 

arquitetos inquiridos e atualmente empregados. Com 35% das respostas dizem respeito ao atual 

regime de trabalho em contrato de trabalho, 18,9% encontra-se a recibos verdes, apenas 6,7% 

trabalha por conta própria e 3,3 trabalha numa instituição pública.    

 

Desempregados 
36,1%

Contrato 
Trabalho 35%  

Recibos Verdes 
18,9%

Conta própria 
6,7%

Função Pública 
3,3%

Gráfico 4 - Regime laboral
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Tabela 06 – Contacto com o cliente  

Na 1ªreunião o cliente já sabe quanto irá pagar pelo projeto 

 Nunca Às vezes Sempre 
Percentagem 15 % 48% 37% 

Frequência  27 86 66 

Média 2,22 

Desvio Padrão 0,689 

Clientes para quem já trabalhei ficaram satisfeitos pelo trabalho desenvolvido 

 Nunca Às vezes Sempre 
Percentagem 0,6 % 34,5% 65% 

Frequência  1 61 115 

Média 2,64 

Desvio Padrão 0,492 

A maior parte das vezes o arquiteto não é entendido por falta de diálogo com os clientes 

 Nunca Às vezes Sempre 
Percentagem 15,3 % 75,1% 9,6% 

Frequência  27 133 17 

Média 1,94 

Desvio Padrão 0,497 
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Gráfico 5 - Contacto com o cliente

Na 1ªreunião o cliente já sabe quanto irá pagar pelo projeto

Clientes para quem já trabalhei ficaram satisfeitos pelo trabalho desenvolvido

A maior parte das vezes o arquiteto não é entendido por falta de diálogo com os clientes
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Contacto com o cliente 

Os dados que apresentamos de seguida pretendem interpretar a forma como arquiteto e 

cliente se relacionam. Por parte do cliente, uma das maiores preocupações, em qualquer produto 

ou serviço que pretenda adquirir será saber o que contém esse produto ou serviço e quanto pagará 

pelo mesmo.  

Os arquitetos inquiridos afirmam, na grande maioria, 85% que o cliente logo na primeira 

reunião fica a saber quanto irá pagar pelo projeto, 37% afirma mesmo que é uma prática constante, 

e apenas 15% afirma que não pratica ou nunca tem intenção de transmitir essa informação. Estas 

questões entendemos ser fundamentais, prestar um bom serviço e a consequente satisfação do 

cliente será o principal objetivo de cada arquiteto.  

Por parte dos arquitetos, 65% afirma que os seus clientes saiem satisfeitos com o trabalho 

desenvolvido, 34,5% responde que algumas vezes os clientes não ficam satisfeitos, e apenas 0,6% 

assume que os seus clientes nunca ficaram satisfeitos com o trabalho. Parte da satisfação muitas 

vezes está na interpretação, quer do arquiteto em entender o que o cliente pretende, ou o oposto, o 

cliente no final interpretar as ideias que o arquiteto implementou no projeto. Entendemos que na 

origem destas falhas interpretativas possam estar na falta de comunicação entre as duas partes. Em 

relação ao cliente, cerca de 75% dos arquitetos inquiridos consideram que por vezes a falta de 

comunicação afeta a forma como o arquiteto é compreendido, 15,3% apõe-se e apenas 9,6% está 

convicto que a falta de entendimento estre as duas partes deve-se sempre à falta de diálogo.    
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Tabela 07 – Interação entre local de trabalho e os clientes  

O meu local de trabalho tem visibilidade a partir da rua 

 Nunca Às vezes Sempre 
Percentagem 55,9 % 28,8% 15,3% 

Frequência  99 51 27 

Média 1,59 

Desvio Padrão 0,741 

Entram pessoas e colocam questão 

 Nunca Às vezes Sempre 
Percentagem 32,8 % 53,1% 14,1% 

Frequência  58 94 25 

Média 1,81 

Desvio Padrão 0,661 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

Nunca Às vezes Sempre

Fr
eq

u
ên

ci
a

Gráfico 6 - Interação entre local de trabalho e os clientes

O meu local de trabalho tem visibilidade a partir da rua Entram pessoas e colocam questões
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Interação entre local de trabalho e os clientes 

Ainda antes do contacto pessoal, na rua e no dia-a-dia o cidadão (potencial cliente) poderá 

deparar-se com escritórios ou ateliers de arquitetura. Uma das formas como estes se apresentam é 

por exemplo através da rua, sendo importante porque muitas das vezes poderá ser o primeiro 

cartão-de-visita para um futuro cliente.  

Mais de metade dos inquiridos responderam que o local onde trabalham não tem 

visibilidade a partir da rua, 55,9% afirmaram que o interior do local de trabalho não é perfeitamente 

visível para a rua onde passam as pessoas. Outros 28,8% confusos ou indecisos responderam que 

por vezes esse contacto com a rua existe, e apenas 15,3% afirmou convictamente que existe essa 

relação do exterior com o interior.  

Como já referimos umas das formas de interação, não menos importante, surge da 

comunicação para as pessoas que passam no exterior, por exemplo na rua. Neste caso poderá 

permitir que entrem mais pessoas e eventualmente uma dessas ser futuro cliente. Significativos 

32,8% afirmaram que nunca entram pessoas no local de trabalho para colocar questões, cerca de 

53% afirma que é algo que acontece por vezes e cerca de 14% afirma ser algo que acontece 

frequentemente.  
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Tabela 08 – Marketing e publicidade  

Existe publicidade no exterior no meu local de trabalho 

 Nunca Às vezes Sempre 
Percentagem 53,7 % 32,8% 13,6% 

Frequência  95 58 24 

Média 1,60 

Desvio Padrão 0,717 

Na empresa que trabalho tem website e redes sociais atualizadas 

 Nunca Às vezes Sempre 
Percentagem 27,7 % 44,6% 27,7% 

Frequência  49 79 49 

Média 2,00 

Desvio Padrão 0,746 

Existe uma estratégia de Marketing onde trabalho 

 Nunca Às vezes Sempre 
Percentagem 47,5 % 38,4% 14,1% 

Frequência  84 68 25 

Média 1,67 

Desvio Padrão 0,712 
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Gráfico 7 - Marketing e publicidade

Publicidade no exterior Web site/ Redes sociais atualizadas Possui estratégia de marketing
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Marketing e publicidade 

Como afirmamos anteriormente, uma das formas de estabelecer contacto e publicitar um 

negócio é através da rua e da visibilidade que existe com a mesma. Uma das formas para ajudar a 

melhorar a visibilidade será criar maior impacto, por exemplo através de publicidade exterior.  

Os dados recolhidos revelam que a maioria dos arquitetos 53,7% não possuem publicidade 

no exterior do local onde trabalham, 32,8% dos arquitetos refere que por vezes existe publicidade, 

não se tratam de anúncios fixos ou permanentes e que poderão ser decorrentes de ações de 

campanha momentâneas e em momentos específicos. Apenas 13,6% dos inquiridos afirma que 

possui publicidade no exterior do local de trabalho.  

Outra dimensão desta análise diz respeito à forma como é divulgado o negócio 

virtualmente, através de um website ou uma página nas redes sociais. Tentou-se perceber até que 

ponto este meio de comunicação e publicidade é alvo de atenção e atualização por parte dos 

arquitetos. Os dados apresentados informam que 44,6% por vezes têm as suas plataformas digitais 

atualizadas, 27,7% divididos por aqueles que atualizam constantemente a informação e aqueles 

que não atualizam ou nem sequer possuem um website ou página nas redes sociais.  

No geral, pelos indicadores apresentados, conclui-se que são desvalorizadas algumas das 

ferramentas de divulgação possíveis para escritórios ou ateliers de arquitetura. 
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Tabela 09 – Dificuldades atuais dos arquitetos  

A arquitetura passa por uma fase extremamente complicada 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 5 % 6,1% 88,9% 

Frequência  9 11 160 

Média 4,48 

Desvio Padrão 0,862 

Passo dificuldades económicas 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 17,2 % 24,4% 58,4% 

Frequência  31 44 105 

Média 3,62 

Desvio Padrão 1,159 

A crise económica não é a única causa do problema 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 16,1 % 15,6% 68,3% 

Frequência  29 28 123 

Média 3,77 

Desvio Padrão 1,094 
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Gráfico 8 - Dificuldades atuais dos arquitetos

A arquitetura passa por uma fase extremamente complicada

Passo dificuldades económicas

A crise económica não é a única causa do problema
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Dificuldades atuais dos arquitetos 

Perante o panorama atual, quisemos perceber a realidade vivida e expressada na primeira 

pessoa, ou seja, perceber como é visto e vivido o momento atual por parte dos arquitetos. As 

percentagens foram esclarecedoras. Para a grande maioria, 88,9% dos arquitetos inquiridos 

concordam que a arquitetura passa por uma fase extremamente complicada, e apenas 11,1% 

consideram indiferente ou discordam com a questão.  

A tendência mantém-se quando colocada a questão pessoal, sobre as dificuldades 

financeiras. Uma vez mais, a maioria, 58,4% dos arquitetos respondeu que atualmente passam por 

uma fase das suas vidas com bastantes dificuldades económicas. Dos que discordam contabiliza-

se 17,2% e ainda 24,4% do total considera-se indiferente a esta questão. Sobre a opinião geral 

acerca da origem do problema, 69,3% considera que a crise económica não será a única causa, aos 

que se opõem, contabilizam-se 31,7%, correspondente à percentagem de arquitetos que 

consideram que esta crise económica teve forte impacto ou será mesmo a única causa para as 

dificuldades atuais que vivem arquitetos e a arquitetura portuguesa. 
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Tabela 10 – Crise económica e perspetivas futuras  

Os Arquitetos não têm trabalho porque não procuram oportunidades 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 73,3 % 13,9% 12,8% 

Frequência  132 25 23 

Média 2,04 

Desvio Padrão 1,085 

Os ateliers de Arquitetura estavam preparados para a crise 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 86,7 % 5,6% 7,8% 

Frequência  156 10 14 

Média 1,71 

Desvio Padrão 0,977 

O futuro dos Arquitetos passa pela emigração 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 51,1 % 22,2% 26,7% 

Frequência  92 40 48 

Média 2,59 

Desvio Padrão 1,199 
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Gráfico 9 - Crise económica e perspetivas futuras

Os Arquitetos não têm trabalho porque não procuram oportunidades

Os ateliers de Arquitetura estavam preparados para a crise

O futuro dos Arquitetos em Portugal passa pela emigração
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Crise económica e perspetivas futuras 

Analisamos agora as perspetivas futuras por parte dos arquitetos com base num momento 

marcado por uma crise económica. Para a maioria esta crise foi marcante, considerando que poucas 

alternativas existiam para ultrapassar problemas.  

Do total, 73,3% discorda que parte dos arquitetos sem trabalho permanecem nessa situação 

porque não procuram alternativas, ou seja, os motivos para a falta de emprego não se deve 

exclusivamente aos profissionais mas sim o que rodeia a profissão, por exemplo a crise no mercado 

imobiliário e na construção. Contudo 12,8% dos inquiridos considera que apesar da crise e da falta 

de trabalho, os arquitetos podem procurar novas oportunidades. Naturalmente que esta é uma 

questão subjetiva e dependente do número de oportunidades que possam surgir num contexto de 

crise, que infelizmente nunca chegará à maioria.  

Ainda sobre a forma como arquitetos e ateliers de arquitetura encaram a crise económica 

foi colocada a questão se os ateliers estariam preparados para esta crise. A grande maioria 86,7% 

responde inequivocamente que não estavam preparados e apenas 7,8% afirma que sim, estavam 

preparados. Quanto ao futuro, que para muitos a solução passou já pela emigração, colocou-se a 

questão sobre as perspetivas futuras e se o futuro dos arquitetos passa pela emigração. A maioria 

acredita que existirão mais oportunidades, 51,1% considera que o futuro não passa pela emigração, 

e 26,7% não tem dúvidas que a emigração será a única solução.   
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Tabela 11 – Realização profissional 

Considero a hipótese de vir a trabalhar noutra área 

 Sim Não 
Percentagem 69,4 % 30,6 % 

Frequência  125 55 

Média 1,31 

Desvio Padrão 0,462 

Penso voltar a estudar e tirar uma nova licenciatura noutra área 

 Sim Não 
Percentagem 27,8 % 72,2% 

Frequência  50 130 

Média 1,72 

Desvio Padrão 0,449 

Estou satisfeito e sinto-me realizado profissionalmente 

 Sim  Indiferente Não 
Percentagem 21,1 %       18,3 % 60,6 % 

Frequência  38          33 109 

Média 2,39 

Desvio Padrão 1,235 
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Gráfico 10 - Realização profissional
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Realização profissional 

Apesar da crise económica e da crise no mercado imobiliário da construção e da arquitetura, 

os arquitetos podem sentir-se realizados na atividade profissional que desenvolvem. Tentou-se 

perceber isso mesmo através um grupo de questões colocadas, com o objetivo de saber até que 

ponto os arquitetos sentem-se realizados profissionalmente.  

Sobre a hipótese de vir a trabalhar noutra área, grande parte dos arquitetos, 69,4% dos 

inquiridos considera essa hipótese como uma alternativa viável, contra 30,6% que não pensam em 

vir a exercer uma atividade noutra área profissional. Estes são dados que refletem claramente 

possíveis consequências da crise e do desemprego que existe no setor. Indo mais longe, tentando 

perceber até que ponto uma mudança de área profissional seria definitiva, na necessidade de vir a 

estudar novamente.  

A maior parte nega estar a pensar voltar a estudar ou tirar nova licenciatura, 72,2% contra 

27,8% dos arquitetos que pensa voltar aos estudos. Finalmente tentou-se perceber qual o grau de 

satisfação por parte dos arquitetos. Concluímos assim que 60,6% está insatisfeito e não se sente 

realizado profissionalmente, 18,3% não tem opinião formada, e apenas 21,1% afirma sentir-se 

realizado e satisfeito por ser arquiteto.      
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Tabela 12 – Recetividade e valorização da Arquitetura  

Dois prémios Pritzker são contributos suficientes para a arquitetura ter maior aceitação 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 52,8 % 25% 22,3% 

Frequência  95 45 40 

Média 2,52 

Desvio Padrão 1,179 

Os arquitetos fazem parte de uma atividade profissional que não é valorizada 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 10 % 10% 80% 

Frequência  18 18 144 

Média 4,07 

Desvio Padrão 1,036 

Para a maioria das pessoas a arquitetura é desnecessária 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 13,3 % 12,8% 73,8% 

Frequência  24 23 133 

Média 3,86 

Desvio Padrão 1,079 
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Gráfico 11 - Recetividade e valorização da Arquitetura
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Recetividade e valorização da Arquitetura 

Após termos analisado os dados relativos à realização profissional dos arquitetos, é altura 

para tentarmos perceber a perceção que os arquitetos têm deles próprios por parte da população 

em geral. No que toca a notoriedade, todos sabemos que nos últimos anos a arquitetura tem vindo 

a ser motivo de prestígio para o país a nível internacional, graças a premiações que destacam a 

arquitetura e os arquitetos portugueses como profissionais de excelência.  

O prémio Pritzker de arquitetura existe desde 1979, a sua importância a nível internacional 

ultrapassa qualquer outra premiação, chegando mesmo a ser chamado como o prémio “Nobel” da 

Arquitetura. Dois arquitetos portugueses alcançaram nas últimas décadas esta distinção, em 1992 

o prémio é recebido por Álvaro Siza Vieira e em 2011 por Eduardo Souto Moura. Uma das 

questões recai precisamente se pela grande importância internacional destes dois prémios, serão 

suficientes para que a arquitetura tenha maior aceitação. Dos dados recolhidos da nossa amostra, 

a maioria dos arquitetos, 52,8% considera que os prémios Pritzker não são suficientes para que a 

arquitetura tenha mais aceitação por parte da população. Já 25% dos arquitetos considera ser 

indiferente ou não têm opinião formada, e 22,3% concorda que os prémios possam ser suficientes 

para gerar maior aceitação.  

À parte da questão do prestígio coloca-se a questão da valorização que cada cidadão em 

comum detém sobre os arquitetos e a arquitetura. Os dados são esclarecedores, 80% dos inquiridos 

concorda que os arquitetos fazem parte de uma atividade profissional que não é valorizada em 

Portugal, e no mesmo sentido e na mesma tendência de respostas, 73,8% concorda que para a 

maioria das pessoas a arquitetura é desnecessária.  
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Tabela 13 – Importância da arquitetura para o cidadão comum  

A população em geral confunde a função de arquiteto com a de engenheiro civil 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 11,1 % 11,7% 77,2% 

Frequência  20 21 139 

Média 3,98 

Desvio Padrão 1,027 

A arquitetura é cara portanto não está ao alcance de todas pessoas 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 37,8 % 22,8% 39,5% 

Frequência  68 41 71 

Média 3,04 

Desvio Padrão 1,257 

A população em geral não é atenta a obras de arquitetura 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 15,6 % 28,9% 55,6% 

Frequência  28 52 100 

Média 2,39 

Desvio Padrão 1,038 
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Gráfico 12 - Importância da arquitetura para 
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Importância da arquitetura para o cidadão comum 

Continuando a análise ainda sobre o tema “Importância e valorização da arquitetura” recai 

agora a nossa atenção para a opinião que os arquitetos têm sobre a importância da arquitetura para 

o cidadão comum. Em primeiro lugar tentou-se perceber se a histórica rivalidade entre Arquitetos 

e Engenheiros Civis transparece para a população em geral, no sentido de confundirem os 

princípios de ambas as profissões e as funções de cada um dos profissionais.  

Larga maioria dos arquitetos inquiridos acredita que a população em geral ainda confunde 

a função do arquiteto com o engenheiro civil, percentagem esta correspondente a 77,2%, com 

apenas 22,8% repartido entre aqueles que não concordam e aqueles que são indiferentes ou não 

têm opinião formada. O segundo item analisado está relacionado com o poder económico que os 

cidadãos possuem para poder solicitar os serviços de um arquiteto.  

Sobre a questão se a arquitetura é cara as respostam dispersaram tendo-se registado um dos 

maiores desvio patrão deste questionário. Aproximadamente 40% dos arquitetos inquiridos 

concorda que a arquitetura é cara e por isso não está ao alcance de todas as pessoas e outros 40% 

não concordam que arquitetura seja assim tão cara, 22,8% consideram indiferente ou não têm 

opinião formada. Apesar de na eventualidade a arquitetura não estar financeiramente ao alcance 

de todos, tentou-se perceber se a relação da população em geral com a arquitetura é próxima, pelo 

menos por parte daquilo que é percecionado pelos arquitetos.  

Os dados recolhidos apontam que 55,6% dos arquitetos inquiridos afirma que a população 

em geral é desatenta a obras de arquitetura, 15,6% não concorda e 28,9% é indiferente ou não tem 

opinião formada. 
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Tabela 14 – A Ordem dos Arquitetos  

Os arquitetos deviam ter mais direitos de participar e contribuir para a Ordem 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 3,9 % 22,8% 73,3% 

Frequência  7 41 132 

Média 4,13 

Desvio Padrão 0,934 

A Ordem não apoia devidamente os arquitetos 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 16,1 % 13,3% 70,6% 

Frequência  29 24 127 

Média 2,18 

Desvio Padrão 1,139 

O estatuto dos arquitetos é claro e define perfeitamente a atividade dos arquitetos 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 26,1 % 38,9% 35% 

Frequência  47 70 63 

Média 3,12 

Desvio Padrão 1,066 
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A Ordem dos Arquitetos 

Após a análise sobre a importância que é dada à arquitetura por parte da população em 

geral, é pertinente abordar neste estudo a Ordem dos Arquitetos (OA), ainda que sejam dados a 

complementar com outros estudos, que no capítulo seguinte serão citados. Pretendemos perceber 

a importância que os arquitetos manifestam sobre a Ordem que os representa, enquanto entidade 

reguladora da profissão, a responsável por defender os direitos dos arquitetos e que tem a 

capacidade para valorizar a arquitetura em geral. A maioria dos arquitetos, expressada por 73,3%, 

considera que o arquiteto, membro efetivo da OA deveria ter mais direitos de participação e 

contribuição para alguns dos assuntos tratados pela Ordem. Apenas 3,9% considera que os direitos 

dos arquitetos atualmente impostos serão suficientes. A tendência mantém-se, com os arquitetos a 

avaliarem negativamente a estrutura e o desempenho da Ordem. Com 70,6% dos arquitetos 

inquiridos a defenderem que a OA não apoia devidamente os arquitetos, e 16,1% discorda com 

esta ideia. Em relação ao estatuto dos arquitetos, 35% dos inquiridos concorda que o estatuto é 

claro e define perfeitamente a atividade profissional, 26,1% discordar e 38,9%, a maioria responde 

indiferente. Consideramos que o elevado número de respostas nesta opção poderá dever-se a um 

desconhecimento destes arquitetos sobre o conteúdo do estatuto, publicado e disponível para 

consulta no website da Ordem dos Arquitetos. Para confirmar esta ideia, os dados apresentados no 

gráfico seguinte são conclusivos, próximo de metade dos arquitetos inquiridos, 43,3% desconhece 

completamente ou não conhece perfeitamente todo o conteúdo do estatuto dos arquitetos.  

 

Gráfico 14 - Conhece perfeitamente o estatuto dos arquitetos

Sim 56,7 % Não 43,3 %
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Tabela 15 – Recurso a um Arquiteto 

Já recorreu aos serviços de um Arquiteto 

 Sim Não 
Percentagem 37,6 % 62,4% 

Frequência  38 63 

Média 1,62 

Desvio Padrão 0,487 

O projeto correspondeu favoravelmente às suas espectativas 

 Sim Não 
Percentagem 82,9 % 17,1% 

Frequência  34 7 

Média 1,17 

Desvio Padrão 0,381 

 

 

A sua habitação atualmente satisfaz perfeitamente as suas necessidades 

 Sim Não 
Percentagem 82,2 % 17,8% 

Frequência  83 18 

Média 1,18 

Desvio Padrão 0,385 

Se não está satisfeito com a sua habitação estaria disposto a contratar um arquiteto  

 Sim Não 
Percentagem 76,7 % 23,3% 

Frequência  33 10 

Média 1,23 

Desvio Padrão 0,427 
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Recurso a um Arquiteto 

O recurso a um arquiteto é o ponto de partida para a análise dos dados obtidos no Inquérito 

ao Cliente, ou população em geral tida toda ela como potenciais clientes da arquitetura. Os dados 

anteriormente apresentados refletem a disponibilidade que o cidadão em geral tem em se tornar 

cliente e recorrer aos serviços de um arquiteto. Analisamos aqueles que já pelo menos por uma 

vez recorreram a um arquiteto.  

A maioria dos cidadãos inquiridos, 62,4% responderam que nunca recorreram aos serviços 

de um arquiteto, apenas 37,6% confirma já ter recorrido pelo menos uma vez a um arquiteto. 

Destes que já procuram serviços de arquitetura, questionamos se o projeto teria correspondido 

positivamente às espectativas. Grande maioria, com 82,9% afirmou ter ficado satisfeito, 17,1% 

dos que já solicitaram um ou mais projetos de arquitetura referiram não terem ficado satisfeitos 

com os resultados finais. Outra questão pretendeu perceber se a atual habitação satisfaz as 

necessidades e caso contrário, se estariam dispostos a recorrer a um arquiteto para modificar algo 

na habitação.  

Concluímos que a maioria das pessoas, 82,2% dos potenciais clientes inquiridos sente-se 

satisfeito e afeiçoado de tal forma com a sua habitação que não considera hipótese de poder vir a 

transformar ou melhorar algo com a contribuição de um arquiteto. Algo compreensível com os 

hábitos que são criados numa realidade que é vivida pelos habitantes dia após dia no mesmo 

espaço. Ainda assim 17,8% não se sente satisfeito com a atual habitação. Dos quais, 23,3% não 

estariam dispostos a contratar um arquiteto e 76,7% expressa vontade em melhorar a atual 

habitação e para isso contrataria um arquiteto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

Tabela 16 – Importância da Arquitetura  

A arquitetura é muito importante para as pessoas 

 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 4 % 7,9% 29,7 % 38,6 % 19,8 % 

Frequência  4 8 30 39 20 

Média 3,62 

Desvio 

Padrão 

1,018 

Reconheço a mais-valia da intervenção do arquiteto numa obra 

 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 6,9 % 4% 28,7% 37,6 % 22,8 % 

Frequência  7 4 29 38 23 

Média 3,65 

Desvio 

Padrão 

1,090 

A função do arquiteto é indispensável 
 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 3 % 5 % 22,8% 37,6 % 31,7 % 

Frequência  3 5 23 38 32 

Média 3,90 

Desvio 

Padrão 

1,005 
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Importância da Arquitetura 

 

Ainda que o cidadão comum nunca tenha recorrido aos serviços de um arquiteto, 

pretendemos analisar os dados que nos apontem se a arquitetura é ou não importante para a maioria 

das pessoas. Como podemos observar pelo gráfico anterior, rapidamente se percebe que a 

população em geral reconhece a importância da arquitetura e dos serviços de um arquiteto. A 

maioria das pessoas responderam positivamente, 29,7% tem a opinião de que por vezes a 

arquitetura é importante, 58,4% afirma mesmo que é importante sempre ou muitas vezes. A 

tendência uma vez mais mantém-se com a maioria a afirmar reconhecer a mais-valia de uma obra 

ser intervencionado por um arquiteto, 60,4% reconhece a sua mais-valia com convicção, 37,6% 

respondeu muitas vezes e 22,8% sempre.  

 

Completando a análise, 69,3% das pessoas inquiridas é da opinião que muitas vezes ou 

sempre a função do arquiteto é indispensável. Considerando os valores extremamente positivos, 

do ponto de vista da opinião da generalidade que considera a arquitetura importante, convém não 

deixar ainda assim de referir, que do outro lado, os valores não serão de forma alguma suficientes 

para a classe profissional dos arquitetos ficar completamente satisfeita. O ideal é que as 

percentagens a rondar os 10% de pessoas que vêm pouca ou nenhuma importância na arquitetura 

fossem mais próximas de 0% ou mesmo nula. Assim seria sinal que a profissão estaria 

completamente credibilizada perante a sociedade para que todos sem exceção pudessem 

reconhecer a mais-valia em trabalhar com um arquiteto e recorrer aos seus serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

 

Tabela 17 – Proximidade e relação com o arquiteto  

O arquiteto é uma pessoa com discurso acessível 

 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 1% 6,9% 44,6 % 31,7 % 14,9 % 

Frequência  1 7 45 32 15 

Média 3,53 

Desvio 

Padrão 

0,870 

Na minha localidade conheço ou já vi um escritório de arquitetura 

 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 44,6 % 10,9 % 12,9 % 15,8 % 14,9 % 

Frequência  45 11 13 16 15 

Média 2,45 

Desvio 

Padrão 

1,546 

Já entrei num escritório para conhecer, falar ou reunir com um arquiteto 
 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 57,4 % 8,9 % 12,9 % 5% 14,9 % 

Frequência  58 9 13 5 15 

Média 2,10 

Desvio 

Padrão 

1,508 
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Proximidade e relação com o arquiteto 

Na análise que se segue pretendemos medir a proximidade que existe entre a população em geral 

com o arquiteto e o seu local de trabalho. Em primeiro lugar perceber se o discurso de um arquiteto é 

demasiado formal e cria uma certa distância ou se por outro lado o arquiteto tem um discurso acessível. 

Dos potenciais clientes inquiridos, 44,6% considera que por vezes o arquiteto tem um discurso acessível, 

31,7% respondeu muitas vezes e14,9% afirma mesmo que o discurso é sempre acessível. Apenas cerca de 

8% considerou que o arquiteto nunca ou poucas vezes fala de forma compreensível para todos. Sobre a 

proximidade com escritórios de arquitetura, a maioria dos cidadãos inquiridos, 44,6% afirma nunca ter 

conhecido ou visto um escritório de arquitetura na localidade ou zona onde reside. Cerca de 31% afirma 

que vê escritórios de arquitetura muitas vezes ou sempre.  

Para além de conhecer um escritório de arquitetura, pretendeu-se saber se alguma vez entraram 

num. A maioria afirma nunca ter entrado num escritório, 57,4% dos inquiridos nunca entrou num escritório 

para conhecer, falar ou reunir com um arquiteto. A questão colocada permitia deixar em aberto que 

potenciais clientes entrassem apenas para colocar questões não significando obrigatoriamente que fossem 

a um escritório para uma reunião com um arquiteto. Vários motivos podem justificar este afastamento entre 

os potenciais clientes e arquitetos, mais propriamente os seus locais de trabalho. Um dos motivos deste 

distanciamento poderá dever-se à forma como os escritórios se apresentam ao público.  

Como pudemos ver na análise dos dados do inquérito ao arquiteto, grande parte dos 

escritórios/ateliers/gabinetes não possuem publicidade no exterior. Relembrando agora esses dados, apenas 

13,6% dos arquitetos inquiridos afirmou ter publicidade no exterior do seu local de trabalho. Sendo ou não 

significativo, certo é que se estão afastar potenciais clientes, que podem ser qualquer cidadão, perdendo-se 

assim a oportunidade de conquistar mais pessoas e fazer chegar uma mensagem a um público mais 

abrangente, aquele que circula diariamente na rua.   
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Tabela 18 – A função do arquiteto  

O arquiteto estará à minha disposição para executar o projeto como eu pretendo 

 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 1% 5% 25,7 % 29,7 % 37,6 % 

Frequência  1 5 26 30 38 

Média 3,99 

Desvio 

Padrão 

0,969 

O papel do arquiteto é apenas tornar uma obra atrativa 

 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 17,8 % 24,8 % 30,7 % 14,9 % 8,9 % 

Frequência  18 25 31 15 9 

Média 2,71 

Desvio 

Padrão 

1,201 

O arquiteto tem outras preocupações para além da questão estética 
 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 2 % 5 % 15,8 % 29,7 % 46,5 % 

Frequência  2 5 16 30 47 

Média 4,15 

Desvio 

Padrão 

0,999 
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A função do arquiteto 

Uma vez mais quer o inquirido neste estudo tenha já sido cliente ou apenas potencial 

cliente, interessa saber na generalidade qual a perceção que a população em geral tem sobre a 

função do arquiteto. A primeira questão serviu para entender se na opinião das pessoas o arquiteto 

será alguém com quem se pode contar e sobretudo alguém que irá ouvir as ideias dos clientes. 

Assim concluímos na análise aos dados que a maioria considera positiva a forma como o arquiteto 

trabalha, 67,3% considera que os arquitetos estão sempre ou muitas vezes à disposição para 

resolver problemas executando os projetos como o cliente pretende.  

Através de uma falsa questão tentamos perceber se as pessoas inquiridas percebiam a 

abrangência da função do arquiteto. Nunca ou poucas vezes o papel do arquiteto é de apenas tornar 

uma obra atrativa, respondido por 42,6% dos inquiridos que consideram que o papel do arquiteto 

abrange outras problemáticas. O arquiteto tem outros problemas para resolver para além da questão 

estética, 76,2% (muitas vezes/ sempre) respondeu convictamente que existem outras questões para 

o arquiteto se preocupar, e apenas 7% referiu que nunca ou poucas vezes existem mais 

preocupações.  
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Tabela 19 – Distinção de Arquitetura com Engenharia Civil  

A função do arquiteto é a mesma do engenheiro civil 

 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 44,6 % 21,8 % 22,8 % 5,9 % 3 % 

Frequência  45 22 23 6 3 

Média 1,99 

Desvio 

Padrão 

1,102 

O engenheiro civil é o único que assina o projeto de arquitetura 

 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 48,4 % 10,8 % 26,9 % 5,4 % 8,6 % 

Frequência  45 10 25 5 8 

Média 2,15 

Desvio 

Padrão 

1,318 
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Distinção de Arquitetura com Engenharia Civil 

Na continuação da análise anterior, pretende-se ainda observar se a população em geral 

conhece a função arquiteto distinguindo-a da função do engenheiro civil. Do total de inquiridos 

44,6% reconhece que a função do arquiteto é distinta da função de um engenheiro civil. Cruzando 

com os dados apresentados anteriormente no Inquérito ao Arquiteto, percebemos que as ideias 

confirmam-se e ambas são verdadeiras. Sobre a questão colocada aos arquitetos, 77,2% concordou 

que a população em geral confunde a função de arquiteto com a de engenheiro civil.  

Pelos dados do Inquérito ao Cliente também continua a ser verdade que parte das respostas 

indicam para não haver distinção, comprovando-se que 55,4% ainda poderá confundir 

considerando que a função do arquiteto é a mesma do engenheiro civil. Quanto ao projeto de 

arquitetura, 48,4% considera que o engenheiro civil nunca poderá assinar o projeto. Concluímos 

mais uma vez que parte da população se encontra devidamente informada, ao mesmo tempo que 

subsistem ainda algumas incertezas quanto à função do arquiteto. 
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Tabela 20 – A arquitetura está presente regularmente 

No dia-a-dia sou muito atento a obras de arquitetura 

 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 13,9 % 30,7% 30,7 % 14,9 % 8,9 % 

Frequência  14 31 31 15 9 

Média 2,74 

Desvio 

Padrão 

1,151 

Sou capaz de reconhecer perante um edifício que existiu um projeto de arquitetura 

 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 16,8 % 21,8 % 30,7 % 18,8 % 11,9 % 

Frequência  17 22 31 19 12 

Média 2,87 

Desvio 

Padrão 

1,246 

Sou apreciador de obras de arquitetura contemporânea 
 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 13,9 % 23,8 % 19,8 % 24,8 % 17,8 % 

Frequência  14 24 20 25 18 

Média 3,09 

Desvio 

Padrão 

1,327 
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A arquitetura está presente regularmente 

A análise que se segue aborda a questão da proximidade que possa existir no dia-a-dia entre 

o cidadão e a arquitetura. A maioria, 44,6% das pessoas inquiridas considera-se pouco ou nada 

atenta a obras de arquitetura. Por outro lado 23,9% das pessoas refere que é sempre ou muitas 

vezes atenta à arquitetura. Os dados estão relativamente divididos na questão seguinte, somando 

percentagens das colunas mais à esquerda, 38,6% das pessoas são incapazes ou pouco capazes de 

reconhecer perante um edifício se existiu um projeto de arquitetura. Ainda significativos 30,7% 

que considera que por vezes consegue reconhecer a existência da intervenção arquitetónica e 

11,9% que afirma ser perfeitamente capaz para reconhecer se um edifício foi alvo de um projeto 

de arquitetura.  

Finalmente a tendência inverte-se ligeiramente na questão seguinte. Dos que são 

apreciadores de obras de arquitetura contemporânea dividem-se por 24,8% que se consideram 

muitas vezes apreciadores e 17,8% afirmam ser sempre admiradores de obras de arquitetura 

contemporânea. Concluímos assim que no dia-a-dia as pessoas não são muito atentas a obras de 

arquitetura, nem muito informadas e conhecedoras dos edifícios que lhes rodeia, a não ser certos 

edifícios contemporâneos que se tornaram ícones da atualidade (por exemplo a Casa da Música no 

Porto ou o Pavilhão de Portugal em Lisboa) chegam mais facilmente ao conhecimento da 

população em geral, permitindo que uma parte fique admiradora e outra nem tanto. Como o caso 

dos inquiridos em que 37,7% consideram-se pouco ou nada apreciadores de arquitetura 

contemporânea.    
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Tabela 21 – Considero a arquitetura demasiado cara 

 Nunca Poucas 

Vezes 

Às vezes Muitas 

Vezes 

Sempre 

Percentagem 3% 3% 36,6 % 32,7 % 23,8 % 

Frequência  3 3 37 33 24 

Média 3,72 

Desvio 

Padrão 

0,965 

 

Tabela 21.1 – Considero que para a população em geral a arquitetura é cara 

 Discorda Indiferente Concorda 
Percentagem 37,8 % 22,8% 39,5% 

Frequência  68 41 71 

Média 3,04 

Desvio Padrão 1,257 
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Considero a arquitetura demasiado cara 

Uma questão colocada em ambos os inquéritos procurou a opinião de arquitetos e do 

cidadão comum, se consideram a arquitetura ao alcance te todos ou se por outro lado os custos são 

demasiado excessivos para a maioria das pessoas.  

Retomam-se agora os dados analisados anteriormente, no Inquérito ao Arquiteto a maioria 

dos inquiridos considera que a arquitetura é cara, 39,5% opõem-se aos 37,8% que não concordam, 

no entanto esta diferença é muito pouco significativa.  

A diferença de opiniões torna-se mais significativa e esclarecedora no Inquérito ao Cliente, 

na sua grande maioria, 56,5% dos inquiridos consideraram que a arquitetura é demasiado cara e 

36,6% consideraram que nem sempre os custos são elevados, apenas 6% considerou que nunca ou 

poucas vezes a arquitetura será financeiramente fora das possibilidades da maioria das pessoas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

 

 

Tabela 22 – Mediatização da arquitetura 

Nos media portugueses fala-se e escreve-se sobre arquitetura 

 Nunca Poucas Vezes Às vezes Muitas Vezes Sempre 

Percentagem 5,9% 61,4% 28,7% 3% 1% 

Frequência 6 62 29 3 1 
Média 1,48 

Desvio Padrão 0,502 
 

Já assistiu na televisão a programas de arquitetura 

 Sim Não 
Percentagem 52,5 % 47,5% 

Frequência  53 48 

Média 1,48 

Desvio Padrão 0,502 

Já leu ou consultou revistas de arquitetura 

 Sim Não 
Percentagem 38,6 % 61,4 % 

Frequência  39 62 

Média 1,61 

Desvio Padrão 0,489 
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Gráfico 22 - Mediatização da arquitetura

Nos media portugueses fala-se e escreve-se muito sobre arquitetura

Já assistiu na televisão a programas de arquitetura
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Mediatização da arquitetura 

 

Antes de mais, ao referirmos “mediatização” estamos a procurar perceber de que forma a 

arquitetura é divulgada (mediatizada) pelos media em Portugal, seja pela televisão (canal aberto 

ou por cabo), pela rádio ou pelos periódicos, jornais e revistas semanais ou mensais. Referir uma 

vez mais que nos dirigimos para o cidadão comum (população em geral), ou seja, as questões 

colocadas foram também genéricas, focadas nos meios de comunicação mais comuns e não apenas 

as revistas mais especializadas e cujo destinatário são os estudantes de arquitetura ou arquitetos.  

Apresentamos a escala de resposta completa, pois só assim conseguimos perceber a 

verdadeira opinião dos inquiridos. Sobre os media as respostas recaem essencialmente para 

considerarem que sim, de facto os media cobrem o tema da arquitetura. No entanto com a 

convicção de que a cobertura é feita poucas vezes ou com pouco destaque. A maioria com 61,4% 

reconhece que de facto os media falam e escrevem poucas vezes sobre arquitetura e 28,7% com 

resposta idêntica refere que por vezes essa cobertura existe. Ainda 5,9% considera mesmo que os 

media nunca falam ou escrevem sobre arquitetura.  

Colocando a questão de forma mais direta, passamos a analisar quem realmente já teve 

contacto com uma revista de arquitetura ou quem já viu um programa na televisão. Quase metade 

dos inquiridos, 47,5% nunca assistiram a um programa sobre arquitetura na televisão e a maioria, 

61,4% nunca leu ou consultou uma revista de arquitetura. Com estes dados, concluímos que em 

Portugal os media não oferecem muito destaque à arquitetura, não tanto como esperado e desejado, 

não tanto quanto o suficiente para chamar a atenção da generalidade da população. No último 

capitulo iremos desenvolver um pouco mais esta questão da mediatização da arquitetura, e dar 

mesmo alguns exemplos de programas televisivos sobre arquitetura e construção que os media 

emitem. 

O único programa que poderia realmente divulgar e mediatizar um pouco mais a arquitetura 

acaba por não o conseguir completamente. Em Portugal o conteúdo do programa surge na lógica 

de versões norte americanas, como por exemplo o “Extreme Makeover – Home Edition”. Trata-se 

de um programa televisivo que elege famílias com alguma dificuldade económica ou com 

problemas na habitação. O conteúdo do programa mostra o lado humano das famílias carenciadas 

e um lado mais técnico chegando mesmo apresentar materiais, técnicas e soluções construtivas.  
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Tanto num como noutro caso, os programas contrariam a realidade da arquitetura e da 

construção, que é naturalmente demorada e faseada, mostrando transformações em muito pouco 

tempo. Nestes programas os objetivos das transformações/construções podem variar, dependendo 

do conceito do programa, desde reabilitar ou reconstruir por completo a habitação, ou apenas 

transformações e arranjos interiores. No caso português, como dizíamos, a divulgação daquilo que 

é a arquitetura e função do arquiteto não é eficaz, podendo mesmo resultar num efeito contrário 

ao que seria desejado. O programa em questão, passou-se até de canal por cabo para canal aberto, 

conseguindo naturalmente chegar a mais espectadores, a falsa questão é que o programa acaba por 

não passar uma noção real da arquitetura ou a ideia completa do trabalho de um arquiteto. Aborda 

apenas pequenas transformações ou remodelações interiores, e conta na maioria com a participação 

de decoradores e designers de interiores. Apesar de tudo ainda aborda algumas questões de projeto, 

no desenho interior, funcionalidade, materiais ou iluminação.  

Considerando-se que não sendo o ideal, ainda assim consegue-se alguma aproximação ao 

público geral e alguma mediatização de certos aspetos da arquitetura, através de programas de 

entretenimento que alcança boas audiências e grande número de espectadores. Seria então de 

desejar que também existissem mais programas como estes anteriormente referidos e de 

preferência mais próximos de conteúdos referentes à arquitetura. Só assim se conseguirá 

mediatizar mais a arquitetura, no sentido de sensibilizar para a sua importância e assim conseguir 

aproximar-se da população em geral. 
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Após a apresentação dos dados e de toda a informação recolhida permanece-nos realmente 

a sensação que apenas foram apontadas algumas diretrizes a seguir em próximos estudos com a 

convicção de alcançar mais respostas. Por um lado recolher meios para enriquecer a investigação 

de mais recursos que garantam recolha de dados de amostras maiores e mais representativas, e por 

outro lado conseguir que passado algum tempo os dados sejam atualizados. No nosso entender é 

importante que este estudo se repita, consideramos ser fundamental que tanto estudantes como 

profissionais entendam o que envolve a profissão para posteriormente se poderem criar soluções 

às eventuais dificuldades levantadas. Alargamos o estudo também à população em geral, 

defendemos que todos, enquanto potenciais clientes da arquitetura devem ser compreendidas as 

suas perspetivas e ideias sobre a arquitetura.  

Essencialmente com os dados recolhidos no Inquérito ao Cliente, criou-se uma base para 

que arquitetos se posicionem perante potenciais clientes, percebendo por um lado a distância a que 

se encontram e por outro lado apontar soluções para captar a atenção para que se aproximem mais 

da arquitetura e que a aceitem em todas as suas dimensões. Concluímos assim que a imagem que 

as pessoas têm dos arquitetos é relativamente positiva contudo ainda existe uma grande margem 

de progressão. A maioria até reconhece a importância de um arquiteto, cerca de 70% reconhece 

que a função do arquiteto na maior parte das vezes indispensável, no entanto na hora de optar por 

um arquiteto não são convictos que o arquiteto será a melhor opção. Próximo de 62% nunca 

recorreu aos serviços de um arquiteto, e a maioria afirma nunca ter entrado num escritório, cerca 

de 57% dos inquiridos nunca entrou num escritório para conhecer, falar ou reunir com um 

arquiteto. A maior parte dos arquitetos inquiridos concorda que a população em geral considera 

que a arquitetura é desnecessária. 

 Uma das razões poderá dever-se ao afastamento que existe entre as partes, uma sociedade 

desligada da arquitetura e maioritariamente sem perspetivas de um dia solicitar serviços de 

arquitetura. Seria necessário tornar a arquitetura mais próxima das pessoas, mais aberta à sociedade 

com debates e palestras públicas que explicassem a importância de trabalhar com um arquiteto. 

Da mesma forma, também os media poderiam contribuir também para uma maior divulgação da 

arquitetura em Portugal e do trabalho desenvolvido pelos arquitetos portugueses. Concluímos 

também que a população em geral tem pouco contacto com conteúdos publicados ou transmitidos 

nos órgãos de comunicação social, constituindo-se numa limitação que torna a arquitetura mais 
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distante do público. Próximo dos 48% nunca assistiram a um programa de televisão sobre 

arquitetura e a maioria, 61% das pessoas inquiridas nunca leu ou consultou uma revista de 

arquitetura. Seria necessário então que os órgãos de comunicação social, televisões, rádios, jornais 

ou revistas criassem mais conteúdos sobre a arquitetura, este seria um eficaz veículo para chegar 

a muitas pessoas ao mesmo tempo. Por outro lado, também os arquitetos poderão fazer mais no 

que toda a divulgação do seu negócio. Seria necessário chegar de forma mais direta às pessoas 

dando a conhecer o trabalho que é desenvolvido dentro de um gabinete de arquitetura.  

As questões colocadas no Inquérito ao Arquiteto permitiram concluir que raramente o 

potencial cliente entra num escritório, mesmo com o objetivo de colocar apenas algumas questões. 

Um dos motivos deste distanciamento poderá dever-se à forma como os escritórios se apresentam 

ao público. Como pudemos ver na análise dos dados do Inquérito ao Arquiteto, grande parte dos 

escritórios, ateliers ou gabinetes não possuem publicidade no exterior. Relembrando agora esses 

dados, apenas 13,6% dos arquitetos inquiridos afirmou ter publicidade no exterior do seu local de 

trabalho. Sendo ou não significativo, certo é que se estão afastar potenciais clientes, perdendo-se 

assim a oportunidade de conquistar mais pessoas e fazer chegar uma mensagem a um público mais 

abrangente, aquele que diariamente circula na rua.  

Também concluímos que em ambos os questionários a maioria dos inquiridos considerou 

que a arquitetura é demasiado cara para grande parte da população. Em ambos os casos existe essa 

perceção, ainda que os arquitetos estejam um pouco divididos, no Inquérito ao Cliente os dados 

são mais esclarecedores. No caso dos arquitetos, cerca de 40% concorda que a arquitetura é cara, 

e no caso do Inquérito ao Cliente, próximo dos 57% do total das pessoas considerou que na maior 

parte das vezes a arquitetura está fora do alcance da população em geral. Consideramos que seria 

também necessário tornar a arquitetura mais acessível à maioria das pessoas, quer pela 

sensibilidade dos arquitetos em poder desenvolver projetos com custos mais reduzidos tornando-

os assim acessíveis a todos, ou sobretudo através de apoios governamentais ou programas público-

privados que fomentassem a construção ou reabilitação de baixo custo. 

Por último concluiu-se que a opinião dos arquitetos sobre a realidade atual é deveras 

negativa, 89% dos arquitetos inquiridos concordam que a arquitetura passa por uma fase 

extremamente complicada, e próximo dos 58% assumiu que atualmente passa por uma fase com 

bastantes dificuldades económicas. Ainda sobre o panorama atual 69,3% considera que a crise 

económica não será a única causa para as dificuldades atuais que vivem arquitetos e a arquitetura 
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portuguesa. Por parte dos profissionais em relação à Ordem dos Arquitetos, o descontentamento 

também está patente com cerca de 70% da opinião de que não devidamente apoiados pela Ordem.  

Concluímos que possam existir outros problemas além da crise económica, problemas 

esses que na conjetura atual foram agravados pela situação financeira vivida pelo país nos últimos 

anos a esta parte. As dificuldades vividas e a crise na construção provocaram desemprego, 

emigração e a necessidade de procura de emprego noutras áreas profissionais. Próximo dos 41% 

dos arquitetos responderam que a arquitetura não é a única ocupação profissional e cerca de 31% 

desenvolve outra atividade paralela à arquitetura inserida na área das Artes. Perante tais 

dificuldades há sem dúvida que reagir pensando em alternativas para ultrapassar o atual momento.  

A nossa intenção com toda esta investigação é exatamente apontar possíveis caminhos, 

interpretando o panorama atual da arquitetura em Portugal, com o objetivo final de identificar 

diferentes tipos de práticas de negócios ou estruturas empresariais que começam também a 

adaptar-se às novas realidades.  
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CAPÍTULO 3
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Neste capítulo propusemo-nos a estudar potenciais modelos empresariais, entendo 

primeiro o presente através de outros estudos promovidos recentemente pela OA. O Relatório à 

Profissão de Manuel Cabral e Vera Borges de 2006, atualizado pela Ordem dos Arquitetos em 

2012 com o Inquérito e Sondagem à Prática Profissional. Com os dados obtidos fizemos uma 

análise com cruzamento de dados do nosso estudo promovido através dos inquéritos a Arquitetos 

e a potenciais Clientes. Esta análise dará lugar, ao longo deste capítulo, a reflexões que pretendem 

humildemente averiguar hipóteses para o desenvolvimento da profissão, tendências de arquitetos 

e conceitos de futuros modelos de práticas empresariais. Provavelmente mais abrangentes e 

predispostos à evolução e à mudança.  

 

O ensino da Arquitetura está difundido pelo país, são vários os estabelecimentos de ensino 

a oferecer formação. Da universidade saem todos anos um grande número de jovens arquitetos na 

espectativa de oportunidades no mercado de trabalho. A falta de regulamentação e limitação do 

número de vagas dos cursos de Arquitetura, aliado à forte crise na Construção e no mercado 

Imobiliário, fez aumentar o desemprego e a redução dos rendimentos da profissão. Esta realidade 

provoca atualmente imensas dificuldades aos arquitetos e aos jovens que procuram a primeira 

oportunidade de trabalho na tentativa de ingressar no mercado de trabalho. 

 

Portugal, o país mais “novo” da Europa-25, com mais de 60% de arquitetos abaixo dos 

45 anos, regista um número de arquitetos por 1.000 habitantes de 1.6, apresenta a mais 

elevada taxa de desemprego e situa o rendimento médio anual dos arquitetos em menos 

de 15.000 euros, cerca de 2,5 salários mínimos nacional mensais.85 

 

Pretendemos neste capítulo começar por fazer um enquadramento do panorama atual da 

arquitetura em Portugal, baseado nos dados mais recentes e atualizados. Começando pelo número 

de alunos inscritos em cursos superiores de Arquitetura, ou Urbanismo os indicadores do Instituto 

Nacional de Estatística (INE) apontam para um decréscimo de “7,8% oscilando desde 2008 com 

12.000 até 2011 com 11.057 alunos inscritos.”86 Em relação aos diplomados nos mesmos cursos o 

número aumentou consideravelmente em apenas 4 anos, passando de 1.241 em 2007 para 2.289 

em 2011, um grande aumento de 84,4%. Como poderemos ver na tabela que se segue, o panorama 

                                                           
85 Ordem dos Arquitetos (2002) Inquérito-Sondagem à Prática Profissional 
86 INE – Relatório Ensino e Cultura, Edição de 2012, p.33. 
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agrava-se com a redução de 7,8% do número de empresas, em 2007 contabilizavam-se 10.206 

empresas e em 2010 apenas 9.456, registando-se ainda uma diminuição de 19,1% no volume de 

negócios. A maioria conta com menos de 10 funcionários, das 9.456 apenas 88 empresas contam 

com mais de 10 colaboradores. Estes dados podem ser melhor compreendidos na tabela que se 

segue, relacionando com outros indicadores e variáveis que fazem parte da atividade das empresas 

de arquitetura.  

Tabela 23 - Principais variáveis das empresas de atividades de arquitetura 

CAE – Ver.3 e 

escalões de 

pessoal ao 

serviço 

Empresas 

Pessoal 

ao 

Serviço 

Principais gastos Volume de Negócios Resultado 

líquido 

do 

período 

Gastos 

com o 

pessoal 

CMVM

C 
FSE Total Vendas 

Prestações 

de 

serviços 

Nº. 1000 Euros 
 

Total  9 456 13 957 120 168 29 413 234 277 472 878 29 281 443 587 55 803 

Menos de 10 9368 12 456 80 232 21 395 177 044 360 507 22 433 338 074 53 318 

10 -  49 87 … … … … … … … … 

50 - 249 1 … … … … … … … … 

250 ou mais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Fonte: INE - Relatório Ensino e Cultura, Edição de 2012, p.81. 

O estudo mais recente promovido pela OA revela dados pouco animadores quanto à taxa 

de arquitetos desempregados. O Inquérito e Sondagem da OA procurou caracterizar os arquitetos 

portugueses e a sua atividade profissional. Também os dados do Inquérito ao Arquiteto que 

promovemos nesta investigação segue indicadores idênticos, apesar da diferença incontornável 

entre as amostras. O Inquérito da OA, naturalmente dotado de mais meios alcançou também uma 

amostra superior através de envio por email: “2.633 respostas válidas num universo de 15.843 

arquitetos que facultaram o seu e-mail, o que se traduz numa taxa de resposta de 16,6%”87 e por 

uma amostra aleatória de empresas de arquitetura, com dados recolhidos através de contacto 

telefónico. No Inquérito e Sondagem de 2012 também se confirma-se uma alteração do universo 

da classe que já havia sido percecionado com os dados recolhidos anteriormente em 2006.  

Mudanças impostas pelo aumento de profissionais de género feminino; o aumento do 

número de arquitetos em que mais de metade formou-se nos últimos doze anos; a 

concentração dos profissionais nas grandes metrópoles de Lisboa e do Porto; e o 

aumento de profissionais individuais ou em estruturas de microempresas88   

                                                           
87 Ordem dos Arquitetos, Grupo de Trabalho e Pelouro da Profissão, Apresentação dos dados do Inquérito e Sondagem à 

prática profissional, Disponível em > http://www.arquitectos.pt/?no=2020494224,154< acedido a 13/10/14 
88 Idem 
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No contexto Europeu, estas tendências têm maior incidência nos países do sul. Nos últimos 

vinte anos registou-se um aumento significativo de novos cursos de arquitetura “o número de 

arquitetos registados cresceu 10%, entre 2008 e 2012, num total de cerca de 536.000 

profissionais.”89 A totalidade de todos estes indicadores são reveladores de uma inevitável 

degradação das condições de trabalho da classe profissional. O estudo de Dezembro de 2012 

encomendado pelo Conselho dos Arquitetos da Europa (CAE), “State of the Architectural 

Profession in Europe in 2012”90 revelava o contexto desfavorável do sector da construção, entre 

2008 e 2012 houve uma quebra de 32% nos serviços de arquitetura e o número de arquitetos 

duplicou em toda a Europa.  

Segundo os resultados apresentados do Inquérito e Sondagem de 2012, a maioria dos 

arquitetos que não se encontram a exercer estão desempregados e na totalidade existem apenas 

7,2% que estão a exercer outra profissão. Sobre este tema também no nosso inquérito verificamos 

que 36% dos arquitetos inquiridos desenvolve atividade paralela à Arquitetura, inserida na área 

das Artes (consultar Gráfico 02). Dados da OA de 2012 apontam para 7,3% dos arquitetos a residir 

no estrangeiro. Relacionando uma vez mais com os resultados que obtivemos do Inquérito ao 

Arquiteto em 2014, 16% dos arquitetos inquiridos encontram-se a trabalhar no estrangeiro.  

 

Em 2013 os indicadores divulgados à comunicação social referiam que a OA contabilizava 

2221 pedidos de certificados para os arquitetos poderem trabalhar no estrangeiro, isto apenas entre 

2003 e 2013. No entanto o número pode não ficar por aqui pois outros tantos arquitetos poderão 

estar a trabalhar fora de Portugal. Em comunicado à imprensa, Margarida Portugal, do 

departamento de comunicação da Ordem dos Arquitetos referiu:  

Há um número indeterminado de arquitetos portugueses que se ausenta do país e não 

pede à OA o certificado. Esse certificado é essencial para quem pretende assinar 

projetos. Há portanto arquitetos que estão a trabalhar fora de Portugal mas não assinam 

projetos. Não há forma de saber quantos são.91  

 

                                                           
89 Ordem dos Arquitetos, Grupo de Trabalho e Pelouro da Profissão, Apresentação dos resultados do Inquérito e 

Sondagem à prática profissional, Março 2013, Disponível em> http://www.arquitectos.pt/?no=2020494224,154 <acedido 

a 13/10/14 
90 CAE, State of the Architectural Profession in Europe in 2012 Dísponivel em: >http://tinyurl.com/bvu4ntf< acedido a 

21/4/14 
91 Jornal Público, Certificados para trabalhar no estrangeiro, Outubro de 2013 Disponível em: 

>http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/certificados-mais-de-2200-arquitectos-portugueses-para-trabalhar-no-

estrangeiro-1609158< acedido a 14/02/15 

http://tinyurl.com/bvu4ntf%3c
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/certificados-mais-de-2200-arquitectos-portugueses-para-trabalhar-no-estrangeiro-1609158%3c
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/certificados-mais-de-2200-arquitectos-portugueses-para-trabalhar-no-estrangeiro-1609158%3c
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Fonte: Quando1, Ordem dos arquitetos, Inquérito-Sondagem à Prática Profissional (2012) 

 

Fonte: Quando 3, Ordem dos arquitetos, Inquérito-Sondagem à Prática Profissional (2012) 

Os gráficos anteriores expressam a instabilidade que atualmente os arquitetos enfrentam. 

A redução dos postos de trabalho e consequente aumento do desemprego, a diminuição da duração 

da situação de emprego, a diminuição da segurança contratual com o aumento do número de 

arquitetos sem vínculo, e ainda a redução dos salários formam um conjunto de fatores que 

contribuem para a precariedade na profissão.  

No panorama dos últimos 28 anos, a situação de instabilidade vem afetando um número 

crescente e preocupante de arquitetos. No estudo realizado pelo CAE conclui-se que em 

2012 há mais 35% de arquitetos em regime de trabalho part time do que havia em 2008. 

O mesmo estudo refere que aumentou consideravelmente, de 32% para 68%, no período 

2008-2012, o número de arquitetos independentes tornando o mercado mais 

competitivo.92  

                                                           
92 Ordem dos Arquitetos, Grupo de Trabalho e Pelouro da Profissão, Apresentação dos resultados do Inquérito e Sondagem à 

prática profissional, Março 2013, Disponível em> http://www.arquitectos.pt/?no=2020494224,154 <acedido a 13/10/14 
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Fonte: Quadro 4, Ordem dos arquitetos, Inquérito-Sondagem à Prática Profissional (2012) 
 

Como se pode ver no gráfico anterior, apesar de em 2012 todas as formas de exercício da 

profissão estarem em queda, a maioria, cerca de 35% mantém-se a exercer por conta própria. A 

redução da encomenda pública por parte do estado e das instituições públicas também contribui 

para a diminuição dos serviços de arquitetura. Os grandes escritórios onde trabalham vários 

arquitetos também começaram a sentir dificuldades pela diminuição da grande encomenda, e 

passaram a existir mais empresas de arquitetos individuas e microempresas.  

A tipologia dos projetos/planos que os gabinetes elaboram na maioria da encomenda 

(+50%), corresponde à de habitação unifamiliar (79.6%) confirmando a percentagem de 

clientes particulares (78.2%). Segue-se a reabilitação de edifícios (76.9%), pequenas 

reabilitações interiores (67.3%), operações de loteamento (56.1%), estabelecimentos de 

restauração e bebidas (56.6%) e habitação multifamiliares (49,70%).93  

 

 

 

 

                                                           
93 Ordem dos Arquitetos, Grupo de Trabalho e Pelouro da Profissão, Apresentação dos resultados do Inquérito e Sondagem à 

prática profissional, Março 2013, Disponível em> http://www.arquitectos.pt/?no=2020494224,154 <acedido a 13/10/14 
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A experiência profissional que se traduz primordial para esta atividade é conseguida 

durante a licenciatura e através de um estágio. O primeiro emprego surge na sequência de trabalhos 

anteriores e durante o decorrer da licenciatura ou então através de eventuais relações entre amigos 

e familiares. A partir do relatório à profissão de M. Cabral e V. Borges94 podemos constatar que a 

maior percentagem de arquitetos na obtenção do primeiro emprego surge de experiências 

profissionais obtidas durante a licenciatura.  

Tabela 24 - Obtenção do 1.º emprego 
 

 Frequência Percentagem 

Mantive-me no mesmo emprego que tinha durante a licenciatura 601 19,1 

Através de amigos 442 14,1 

Através de um professor 303 9,6 

Através de auto-proposta  297 9,5 

Na sequência de um estágio 292 9,3 

Criei uma empresa / abri um atelier/escritório de arquitetura 255 8,1 

Através de familiares 240 7,6 

Através de concurso público 210 6,7 

Através de anúncios 207 6,6 

Através colegas de curso  147 4,7 

Comecei a trabalhar a título individual  108 3,4 

Através de um Centro de Emprego 39 1,2 

Total 3141 100,0 
 

Fonte: Cabral, M., Borges,V., Relatório à Profissão: Arquiteto (2006), p.50 

 

Devemos relembrar que estes dados remontam a 2006, e em parte são resultantes de 

respostas dadas por arquitetos que passaram por tais experiências em anos anteriores. Ou seja, 

devemos considerar que neste as dificuldades são mais acrescidas e o acesso de estudantes a postos 

de trabalho durante a licenciatura tonaram-se menos frequentes. Encontrar a primeira oportunidade 

de trabalho já no decorrer da licenciatura, é sem dúvida alguma o cenário ideal e que deveria 

estender-se a todos os estudantes. No entanto esta forma de obter o primeiro emprego por 

intermédio de professores-arquitetos é cada vez menos provável de acontecer dado o aumento do 

número de alunos e a diminuição do número de escritórios de arquitetura diminuído a 

disponibilidade de lugares em que os alunos poderiam trabalhar.  

 

Este modelo está, porém, em declínio, seguramente devido à massificação do ensino, 

que torna não só mais difícil o funcionamento de um modelo tutorial durante os tempos 

letivos, como também não permite que muitos estudantes encontrem um atelier onde 

aplicar e complementar a formação teórica. Com efeito, apesar das sucessivas reformas 

                                                           
94 Cabral, M., Borges, V. (2006) Relatório Profissão: Arquiteto, Ordem dos Arquitetos, p.50. 
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do ensino da arquitetura visando conferir-lhe um conteúdo mais técnico - apoiado por 

cerca de 49% dos arquitetos, contra 30% que apoiam a componente artística na 

formação de base e 21% que apoiam a componente social – os cursos não parecem estar 

preparados a substituir completamente a dimensão prático-artística, em suma, o 

aprender-fazendo que caracterizava o modelo das Beaux Arts.95 

 

O ensino passou a ser frequentado por mais alunos limitando as oportunidades destes para 

colaboração em escritórios/ateliers de arquitetos professores. Consideramos que também o ensino 

se encontra em mudança, tentando ultrapassar os problemas que se vão colocando, numa tentativa 

contínua de aperfeiçoamento dos planos curriculares. Exemplo disso foi a iniciativa dinamizada 

pela Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP) 

intitulada de “Quinzena’15” com o slogan “por uma escola participativa”. Este movimento foi 

caracterizado como um fórum dinâmico e coletivo, do qual fizeram parte vários colóquios, 

convidando toda a comunidade educativa a fazer parte da discussão, desde funcionários, 

professores, alunos e arquitetos convidados. Dentro da discussão foram organizados grupos de 

trabalho, sessões de discussão e reflexão baseadas em cinco temas: Funcionamento Orgânico e 

Gestão Investigação e Ensino, Práticas de Arquitetura, Escola e Profissão, Práticas 

Pedagógicas e Plano de Estudos, e por último A Escola na Cidade.96 Posteriormente as 

reflexões foram submetidas a plenário, os problemas e propostas seguiram a votação, numa 

Assembleia Geral Extraordinária (A.G.E.) representada por 114 estudantes.  

Tabela 25 – Principais problemas votados com mais de 90% 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS SIM NÃO BRANCO 

Falta de relação entre Unidades Curriculares; 92% 4% 4% 

Sobrecarga de tempos de contacto e de trabalho; 92% 6% 2% 

Ineficácia do ensino de construção; 96% 3% 1% 

Falta de comunicação entre cursos, centros de estudos e órgãos; 93% 3% 4% 

Ausência de relação entre a faculdade e entidades exteriores; 93% 2% 5% 

Falta de espaço; 93% 4% 3% 

Desproporção do rácio professor/estudante. 93% 4% 3% 

 

Fonte: Adaptado de AeFaup, Quinzena’15, Resultados da votação na A.G.E. (2015), p.5. 

 

 

                                                           
95 Cabral, M., Borges, V., Op. Cit., p.50. 
96 AeFaup, Quinzena’15, Disponível em>http://www.aefaup.com/quinzena-15< acedido a 10/08/15 

http://www.aefaup.com/quinzena-15%3c
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Das 56 propostas a votação destacamos a sincronização de unidades curriculares no 

apoio ao projeto, articulado com Construção ou Sistemas Estruturais. Ou seja, no geral foi 

proposta a criação de uma estrutura centralizada e de um modelo de ensino voltado mais 

para o projeto de arquitetura; a antecipação do contato com o campo disciplinar da construção, 

a necessidade comunicativa e representativa com a introdução de uma cadeira cuja finalidade 

seja o apoio de representação e grafismo no projeto. 

Essencialmente é de realçar que esta iniciativa denota alguma sensibilidade e consciência 

dos alunos sobre o panorama atual da arquitetura em Portugal, prevalecendo algum sentimento de 

afastamento entre o ensino e a prática profissional. Tudo isto é reflexo da preocupação imposta e 

sobrevalorizada pela necessidade do estudante se sentir o melhor preparado possível para uma 

realidade exterior às universidades cada vez mais complexa e determinada por um mercado cada 

vez mais exigente.  

 

Em relação ao modelo empresarial, o modelo que os escritórios de Arquitetura adotam, a 

forma como se colocam perante o mercado, estará também em mudança? Qual o caminho e qual 

a estratégia a delinear para o futuro das empresas? Os tempos mudam, e é normal mudarem. Antes 

de mais é necessário considerar que a mudança faz parte e pode ser vista como uma consequência 

positiva. A crise tem que ser encarada como um fator também ele positivo, com a crise surgem 

novas oportunidades. A mudança é imposta pela origem de uma nova realidade, de novos 

paradigmas instalados e de novos desafios que são urgentes ultrapassar. Em relação à Arquitetura 

as necessidades e condição financeira dos clientes terá também mudado. É necessário que se adapte 

às necessidades atuais dos clientes em vez de aguardar que a realidade volte ao que era. O futuro 

é ditado pela inovação, pela esperança de melhoria e evolução constante. A Arquitetura também 

terá que evoluir e adaptar-se.  

Propomos um exercício, pense quando as coisas estavam melhores. Vá aos arquivos do 

seu periódico preferido e, só olhando a primeira página, observa-se a quantidade de 

problemas que havia nessa altura. Concretamente, ‘as coisas’ mudaram. Mais 

especificamente, ‘as coisas’ mudam.97  

De facto, assim acontece em relação a vários temas e problemáticas que surgiram no 

passado, algumas delas persistem nos dias que correm. No caso do ensino é já recorrente a 

discussão sobre o modelo adequado a ser adotado pelas escolas de Arquitetura. Já em 1999, o Arq. 

Paulo Jorge Rodrigo referia-se num artigo que as escolas não desempenhavam um papel 

                                                           
97 Corian, S. (2004) Marketing Pratico para Arquitetos, Buenos Aires, p.22. 
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suficientemente eficaz diante dos seus alunos, de consciencialização dos problemas atuais e das 

particularidades do mundo do trabalho. 

As escolas estão dominadas por uma componente muito artística que implica que, em 

seis anos de ensino superior haja uma incoerência no trato como o aluno. Consequências 

disso: quando um aluno sai de uma faculdade aos vinte e tal anos, sai sem consciência 

nenhuma de mercado de trabalho, de regulamentos, no fundo de como é que as coisas 

funcionam.98  

Na profissão uma das discussões recorrentes ao longo dos anos prende-se com a definição 

dos honorários dos arquitetos, na necessidade de tabelar os valores praticados na profissão. Até ao 

momento as únicas indicações que são transmitidas pela Ordem é de não existirem quaisquer 

valores definidos.  

O Arquiteto Pedro Brandão dirigiu os trabalhos da AAP durante o Conselho Europeu de 

Arquitetura (CEA), o grupo de trabalho desenvolveu um documento onde são dadas algumas 

indicações de como se poderá efetuar o cálculo de honorários. Considera-se nesse documento que 

os honorários do arquiteto correspondem ao valor económico das missões profissionais “devem 

ser calculados segundo um método uniforme de modo a garantir a viabilidade de execução das 

missões.”99 Considerando que os honorários devem ser calculados em função da extensão das 

missões, o custo da obra e a competitividade da obra. 

Como calcular os honorários de um Projeto de arquitetura? Informamos os associados 

que em matéria de cálculo de honorários, não existem normas aplicáveis ou sequer 

Valores de referência, pelo que a Ordem dos Arquitetos não pode fazer qualquer 

recomendação relativamente a esta matéria, para além das regras constantes do Estatuto 

da Ordem e do Regulamento de Deontologia. Como calcular os honorários de um 

Projeto de planeamento? Não existem quaisquer tabelas, aprovadas oficialmente, para 

o cálculo de honorários de trabalhos de urbanismo.100 

Como já podemos constatar a competência profissional é garantida por uma formação na 

Ordem e por intermédio de aquisição de experiência profissional. Um método que pretende regular 

o acesso à profissão poderia ser abordado no ensino. Da mesma forma que seria positivo um ensino 

mais enraizado no trabalho e prática profissional, também seria expectante que a Ordem principal 

promotor da atividade profissional se envolve-se mais com as escolas de arquitetura. Tememos 

que daqui resultem três organismos completamente desligados, Estado, OA e Escolas poderiam 

                                                           
98 Rodrigo, P. Jorge, Panorama por jovem Arquitecto, Diário Económico, 11 de Outubro de 1999 
99 Jornal dos Arquitetos (1992) Honorários, nº112-113, III, p.80. 
100Ordem dos Arquitetos, Preguntas Frequentes: Como calcular os honorários de um Projeto de arquitetura? Disponível em: 

>http://oasrs.org/faq/pratica< consultado a: 24/05/14 
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criar soluções conjuntas considerando a eventualidade de parte de dificuldades da arquitetura 

poderem ter alguma origem no ensino. 

A partir do momento em que o Estado português assume as suas obrigações na regulação 

do Ensino Superior em Portugal, a OA deverá concentrar-se no que só a ela compete – ou 

seja, no apoio à qualificação dos membros e candidatos a membros – e não no 

desempenho de tarefas que deverão caber ao Estado e às Universidades, como sejam a 

avaliação de cursos e a verificação dos conhecimentos académicos detidos pelos 

licenciados.101 

A Ordem dos Arquitetos, no âmbito das suas preocupações e competências, focaliza-se no 

apoio à qualificação dos arquitetos, com formações promovidas pela associação, em vez de 

promover que as Escolas adotem os conteúdos que a Ordem considera importantes e obrigatórios 

para a obtenção do título profissional de Arquiteto. Acreditamos numa “parceria” e num diálogo 

que tornaria bem mais interessante todo este processo. Consideramos que não só os arquitetos 

ficariam mais instruídos e aptos a encarar o mercado de trabalho, como também a própria OA e 

Universidades prestariam serviços de forma qualificada. Por exemplo, com a criação de momentos 

em que a Ordem vai às Universidades ou abrindo a associação com visitas regulares dos Alunos 

às secções regionais. De qualquer das formas, o que se pretende realçar é a carência de certos 

conteúdos programáticos durante a aprendizagem no ensino universitário. Muitos serão da opinião 

de que falta na Faculdade uma maior aproximação com a realidade da profissão e um maior 

contacto com o mercado de trabalho. Atualmente existem duas realidades que os alunos constatam 

quando saem das universidades, por um lado apercebem-se do complexo mundo do mercado de 

trabalho e da falta de ferramentas para o encarar. Consequentemente o jovem arquiteto depara-se 

com um mercado onde existem poucas oportunidades para o qual não foi preparado. Não lhe foram 

passados mais instrumentos capazes de enfrentar a realidade e procurar novas oportunidades 

traçando um plano e uma trajetória para o seu percurso profissional.  

 

De repente sai um aluno da escola, barbudo e de olheiras, arquétipo, e chega a um 

mercado, que quer que ele projete e construa de acordo com um mundo que ele não 

conhece.102 

A esmagadora maioria dos jovens arquitetos não têm acesso ao mercado e espera-os 

durante muitos anos a aceitação de condições de trabalho indignas, ou a pura 

desistência, se não lhes é facultada outra oportunidade.103 

 

                                                           
101 Ordem dos Arquitetos, Regulamento de Inscrição, Preâmbulo, p.5. 
102 Rodrigo, P.J. (1999) Panorama por jovem Arquiteto, Diário Económico, 11 de Outubro  
103 Brandão, P. (2006) 11º Congresso Dos Arquitetos Portugueses 23 A 25 De Novembro, p.1. 
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Não obstante disto, também é frequente ouvirmos repetidamente pelos nossos pais que 

depois da Faculdade muito haverá para aprender. No entanto certas noções poderiam ser passadas 

e certos conteúdos lecionados. Enquanto aluno apercebi-me que o curso se direcionava quase única 

e exclusivamente para o desenho e projeto, e muito pouco ou nada no que toca a compreender o 

funcionamento das empresas e do mercado de trabalho. Não só na Arquitetura mas também noutras 

licenciaturas seria pertinente e certamente útil aos alunos a aquisição de conhecimentos em 

Administração e Gestão de Empresas, Economia, Marketing ou Empreendedorismo. Por outro 

lado os arquitetos são capazes de exercer outras atividades, sem que para tal essa atividade esteja 

ligada com o projeto, por exemplo, podem ser investigadores, professores ou escritores numa 

revista de arquitetura. 

A formação dos arquitetos está dividida pela obtenção de dois títulos, o título académico e 

o título profissional. A formação e experiência profissional ao longo de toda a vida é o momento 

mais importante de um percurso de aprendizagem que se inicia e não tem mais fim. É o início de 

um percurso de autodidatismo, de procura, pesquisa e de atualização constante de conhecimentos. 

Seja para cada problema novo que nos surge, para resolver questões do projeto a partir de novos 

materiais ou novos processos construtivos, ou para explorar teoricamente novas ideias de práticas 

de arquitetura. Muitas propostas a estágios exigem experiência profissional, no entanto só a 

adquirimos se tivermos a sorte de já termos sido recrutados pelo menos uma vez. Experiência 

académica não contempla os requisitos mínimos da maior parte dos escritórios de Arquitetura. As 

licenciaturas são aprovadas num modelo essencialmente teórico, e sem estágios curriculares ou 

unidades curriculares expressamente direcionadas às práticas profissionais. Os alunos sem 

qualquer experiência profissional saem das faculdades com pouca ou nenhuma prática 

profissional. Nos mais diversos domínios, estágio profissional está regulamentado pela OA como 

forma de inscrição/admissão é indispensável para que um jovem arquiteto adquira alguma 

experiência profissional, no entanto poderá revelar-se insuficiente. As exigências já são muitas, 

acentuadas ainda mais, em momentos como o atual, em que existe muita procura para pouca oferta 

de emprego. 

 

Surge-nos de seguida a geração dos ‘mil euros’ (que em Portugal deveria cotar-se pela 

metade e onde podemos incluir muitos jovens arquitetos, recém-licenciados); geração 

que não pode imaginar alugar casa nos centros, para lá dos poucos, mais aventureiros, 

que acedam em agrupar-se provisória e informalmente em Repúblicas.104 

 

 

                                                           
104 Jornal dos Arquitetos (2010) Ser Pobre, nº236, p.5. 
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Neste capítulo pretendemos abordar uma questão muito pouco abordada entre arquitetos e 

Escolas de Arquitetura. No nosso entender esta não será por si só uma solução que vá resolver, 

pelo menos a curto prazo, as dificuldades vividas pela maioria dos arquitetos, nem tão pouco 

cremos que seja uma solução que consiga um grande alcance e que seja seguida por todos os 

profissionais. De realçar, que a maioria dos arquitetos trabalha com uma sobreposição de tarefas, 

nos casos de empresas individuais ou por conta própria, exercem não uma mas “várias profissões” 

ou atividades em simultâneo. O marketing é importante, mas a sua importância só é 

verdadeiramente reconhecida quando aplicado e experimentado, daí que a maioria desconheça as 

suas reais potencialidades. A Globalização e Internacionalização, como veremos no capítulo 

seguinte, também contribuíram para que os arquitetos abrissem mais os horizontes e tornassem a 

arquitetura mais recetiva a novas propostas. Referimo-nos a propostas novas quer seja em termos 

de conceptualização da arquitetura enquanto objeto materializado, como inovações na forma de 

comunicarmos com o nosso público-alvo ou porque não os próprios locais onde trabalhamos. que 

contribuam tanto para o desenvolvimento da arquitetura, materializada enquanto objeto, como para 

a arquitetura enquanto método de trabalho ou uma outra dimensão   

Primeiro de tudo é fundamental entender o mercado, cada vez mais exigente, quer pela 

concorrência de outros profissionais quer pelo próprio público, o potencial cliente hoje é mais 

informado do que no passado e por isso também mais exigente. O entendimento de tudo que 

envolve o mercado analisando especificamente as necessidades de uma parte da sociedade. Ou 

seja, pretende-se distinguir quem são os nossos potenciais clientes e pensar quais são as 

espectativas dessas pessoas e porque é que precisam do trabalho de um arquiteto.    

As primeiras debilidades não estarão tanto na legislação, na regulação do mercado, nas 

relações com o Estado ou na cultura associativa, mas no facto da atividade profissional 

apenas se materializar em atos do domínio excecional, como tal a sua interação com o 

cidadão, não ser presente no quotidiano.105  

A arquitetura manifesta-se até com bastante presença, no entanto o arquiteto não tem 

capacidade de promover um contacto com a sociedade da mesma forma que a sua arquitetura 

promove. É por esta razão que o segundo passo será captar a atenção dos clientes e planear 

                                                           
105 Brandão, P. (2006) O Arquiteto e outras imperfeições: ética, identidade e prospectiva da profissão, Lisboa, Livros 

Horizonte, p.35. 
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estratégias para chegar junto deles. É certo que este papel não nos cabe só a nós, como veremos 

mais à frente existem várias formas de aproximar as pessoas da arquitetura, no entanto são os 

arquitetos os principais agentes deste processo, e também os mais interessados.  

Marketing é entendido como uma atividade relacionada com os mercados, um processo 

que visa promover e vender serviços tendo em conta a vantagens e benefícios que se oferecem a 

um potencial cliente. Não abstraindo da realidade que nos rodeia, deveremos ficar focados a 

projetar e executar um plano lógico e ordenado para contactar com potenciais clientes, e fazer com 

que estes potenciais se convertam em clientes. O processo não se inicia com uma estratégia de 

promoção ou publicidade. 

O ponto inicial é determinar o que se está a promover, analisando os serviços que se 

podem oferecer, tendo em conta as necessidades e expectativas dos nossos potenciais 

clientes vistas por eles próprios e não como um profissional da arquitetura. Processo 

que continua fixando objetivos realizáveis de acordo com os pontos fortes e de acordo 

com os recursos humanos, tecnológicos e financeiros que dispomos.106  

 

Para que o processo de marketing funcione devemos incorpora-lo na nossa vida cotidiana. 

A estratégia de promoção é aquela que se seguirá, é a parte mais criativa, onde informamos e 

mostramos ao nosso público-alvo a mensagem que queremos passar, as vantagens e benefícios do 

serviço que temos para oferecer. Uma estratégia de promoção deverá alcançar os objetivos 

segundo um planeamento que conquiste sucessivamente quatro fases: Chamar atenção dos 

potenciais clientes; Despertar interesse no serviço; Gerar o desejo de trabalhar com o nosso 

escritório de arquitetura; Provocar a ação para nos contratarem. Atualmente uma das ferramentas 

que consegue alcançar muita gente, no mesmo momento é a Internet, com elas podem-se alcançar 

boas resultados executando uma estratégia de web-marketing.  

 
A ideia de que o marketing do arquiteto 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.107 

 

Um escritório de arquitetura deve ser entendido como um empresa ou um negócio que 

comercializa serviços de arquitetura. Em qualquer atividade comercial é necessário mostrar o que 

fazemos, não existe marketing sem publicidade. Na nossa investigação questionou-se, no Inquérito 

ao Arquiteto, se existia publicidade no exterior do local de trabalho. Retomando essa informação, 

                                                           
106 Corian, S., Op. Cit., p.47. 
107 Fernandes, J.M. (2012) Boletim dos Arquitetos – Dezembro, p.5. 
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os dados indicam que 53,7 %, a maioria dos arquitetos afirma não ter publicidade nenhuma no 

exterior e 46,5% afirma não existir qualquer estratégia de marketing. Podem no entanto aproximar-

se de alguma outra forma, mas consideramos que se perdem algumas oportunidades de levar a 

arquitetura para perto das pessoas e que se iria gerar uma interação certamente positiva.  

 

Como já vimos anteriormente, Possidónio da Silva na altura da RAACAP, realçou a 

importância das Associações no poder que tinham em promover a arquitetura, aproxima-la das 

pessoas dando a conhecer à sociedade. Refere ainda que as Associações servem para o 

desenvolvimento das civilizações, mencionando desta forma a grande importância que a 

arquitetura desempenha para as pessoas. Numa nova tentativa de aproximar a arquitetura dos 

cidadãos foram abertas exposições. Atualmente vão existindo algumas tentativas de valorização 

arquitetura por parte da opinião da sociedade. Muitas destas campanhas publicitárias surgem a 

partir da Ordem do Arquitetos, e outras a que se pode associar. Em causa está podermos tornar a 

arquitetura mais presente no dia-a-dia das pessoas, possibilitando que percebam a função do 

arquiteto e assim passem a valorizar mais a profissão.  

 

Uma das campanhas que falávamos procura sensibilizar as pessoas para a importância da 

arquitetura: “Precisa de um arquiteto?”; “Olhe à sua volta…Ainda acha que não precisa de um 

arquiteto?” O conceito e mensagem são simples e ao mesmo tempo fortes para conseguir provocar 

a atenção das pessoas. Concluímos que não só individualmente o arquiteto poderá autopromover-

se, como também Ordem que o representa profissionalmente deverá assumir a responsabilidade de 

promover a arquitetura e os serviços dos Arquitetos. A campanha decorreu por todo país através 

de cartazes de rua, cartazes afixados em edifícios e folhetos explicativos visavam chamar atenção 

que a arquitetura está em todo lado, deveria ser considerado com um motivo mais que suficiente 

para toda a gente precisar de um arquiteto.  

 

Quer opte por construir um novo edifício, remodelar/ reabilitar o seu imóvel, expandir 

a sua empresa ou simplesmente adaptar uma pequena estrutura, faz sentido trabalhar 

com um Arquiteto.108  

 

 

                                                           
108 Folheto impresso: Trabalhar com um Arquiteto, 2014 
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Mupi Olhe à sua volta, Fonte: ssru.wordpress.com                 

 

 

Outra forma de trazer as pessoas para dentro da arquitetura, é literalmente abrir as portas. 

Assim aconteceu por duas edições 2011 e 2013, os “4000 Ateliers” são um coletivo de arquitetos 

de Porto que promoveram um roteiro de 20 escritórios de arquitetura que estariam de porta aberta 

a receber todas as pessoas. Estas poderiam conhecer os espaços, percorrer as zonas de trabalho e 

falar com os arquitetos. Esta ideia não deveria sequer ser uma ideia, porque seria tão bom que 

assim fosse todos dias, certamente não teria tanto impacto mediático, mas certamente teria mais 

impacto na sociedade pois permanentemente as pessoas eram convidadas a visitar-nos e 

inevitavelmente a relacionarem-se com a arquitetura.  

Do mesmo princípio da iniciativa anterior, mas a uma escala maior, surgiu em 2014 o 

“Open House” uma iniciativa que chega pela primeira vez a Lisboa, reflexo dos efeitos do 

fenómeno da globalização, este evento internacional abrange trinta cidades em todo o mundo. Em 

2015 o Porto foi a segunda cidade portuguesa a receber o “Open House” que promoveu a visita de 

42 obras de arquitetura na área metropolitana, num percurso que pode ser feito e visitado 

gratuitamente. Apenas um único fim-de-semana e foram organizadas 1000 visitas.109 Mas o que 

torna esta experiência especial é a possibilidade de visitar os espaços de diferentes formas: visitas 

livres, visitas acompanhadas por assistentes e visitas comentadas pelos autores e especialistas de 

diferentes áreas. 

 

                                                           
109 O OPEN HOUSE já teve duas edições em Portugal, Lisboa e Porto o roteiro de ambas pode ser conhecido nos respetivos sítios 

da internet; Lisboas http://2014.lisboaopenhouse.com/map/; Porto http://2015.openhouseporto.com/  

Folheto impresso: Trabalhar com um Arquiteto, 2014; 

De forma muito eficaz esclarece o potencial cliente de 

todas as dúvidas com uma linguagem direta. 

 

https://ssru.wordpress.com/category/arquitectura/
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De seguida pretendemos abordar o tema da Globalização relacionando-o com a 

internacionalização enquanto possíveis soluções para escritórios de arquitetura ultrapassarem 

dificuldades com que se deparam. Num capítulo em que se pretende fazer uma reflexão crítica 

sobre o atual momento que a arquitetura vive em Portugal, tendo como objetivo apontar eventuais 

soluções para o futuro, consideramos que também deveríamos ter nesta investigação espaço para 

uma reflexão sobre a dinâmica que atualmente também fazemos parte. O mundo atual evolui a 

uma velocidade espantosa, a inovação surge a cada minuto, e chega a qualquer pessoa no minuto 

a seguir. Repetidamente ao longo desta investigação referimos que vivemos tempos de mudança, 

e o dia de hoje já poderá ser diferente do dia amanhã. Cada vez mais há uma tomada de consciência 

que pequenos acontecimentos podem alterar uma realidade de um momento para o outro. Talvez 

hoje mais do que nunca é possível sonhar, num mundo melhor e numa arquitetura que faça feliz 

os usuários mas também garanta a realização pessoal dos arquitetos. 

É neste sentido que contamos contribuir de alguma forma, para uma discussão que mantém-

se aberta e com uma margem de progressão, adaptação e correção constantes. É nesse sentido que 

acreditamos que a internacionalização poderá não só estimular os jovens arquitetos na procura de 

oportunidades mais globais como também impulsionar ainda mais a Arquitetura Portuguesa além-

fronteiras. Procurando um valorização do mercado e profissionais portugueses, que muito 

provavelmente conseguem com mais facilidade uma maior valorização do seu trabalho no 

estrangeiro do que em Portugal. E também dessa forma, a opinião positiva que fora do país têm de 

nós enquanto profissionais, poder vir a contribui para que cá se passe a valorizar mais o trabalho 

de um arquiteto.  

A estratégia agora não é a mesma dos arquitetos de à 20 anos atrás. Uma iniciativa que 

não se reduz a saudosismos mas encara uma nova realidade. Há projetos no Dubai que 

saem de várias partes do mundo, portanto muitos projetos também podem sair de cá de 

Portugal.110        

Antes de mais tentamos entender a relação entre “global” e “internacionalizar”. A primeira 

surge alicerçada na evolução, que permitiu uma mudança de paradigmas, formas de pensar, 

comunicar e trabalhar. Hoje ser global é ser universal, ser cidadão do mundo. As barreiras físicas 

foram ultrapassadas e por isso o mundo hoje é considerado global, muito com a contribuição do 

desenvolvimento das tecnologias da comunicação, que de forma instantânea aproximam as pessoas 

de todo o mundo. A segunda é uma estratégia e uma forma das empresas se colocarem no mercado 

                                                           
110 Arquiteto Ana Neto (2015) Sessão de reflexão Quinzena’15, AeFaup, Faup, Porto 
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com uma maior amplitude. Assim internacionalizar um escritório de arquitetura significa que a 

empresa já faz parte de um mercado universal. Considera-se contudo que uma internacionalização 

não é apenas trabalhar momentaneamente ou por exemplo ter apenas uma encomenda para outro 

país. Para se considerar que a empresa está internacionalizada é admissível que se perceba que é 

necessário que se estabeleçam permanentes trocas, contactos ou trabalhos. A visão da empresa não 

pode estar repartida ora no mercado nacional ora voltada para o mercado internacional. A nossa 

colocação no mercado tem que ser uniforme, constante e o ambiciosa possível. A estratégia tem 

que ser global, porque o mercado é só um e as estratégias devem fazer parte de um todo, podendo 

ainda assim aproximar-se das particularidades de um determinado país caso essas diferenças sejam 

substanciais. No caso da arquitetura acaba por não existir muita preocupação com uma 

aproximação ao contexto de cada país, até porque uma encomenda pode resultar em várias 

interpretações e necessidades que só serão conhecidas após o contacto com o cliente. O princípio 

da internacionalização acaba por não ser assim tão recente se considerarmos outras escalas e 

momentos da nossa história.   

É interessante (re)pensar a internacionalização da arquitetura 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.111 

Acreditamos que a internacionalização evolua pois cada vez mais a globalização liga-nos a outros 

países, conhecemos e temos amigos por todo mundo, e nunca se sabe de onde poderá surgir uma 

encomenda. Mas é fundamentar que se crie uma estratégia trabalhada “através do marketing para 

arquitetos” para chegarmos aos clientes estejam eles em Portugal ou em qualquer parte da Europa 

ou do Mundo. Ainda assim temos perfeita consciência que esta experiência não seja de todo 

possível ser transversal a todos arquitetos portugueses, e por isso aceitamos outras perspetivas. 

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.112 

                                                           
111 Fernandes, J.M. (2012) Boletim dos Arquitetos – Dezembro, p.5. 
112 Castro, P (2012) Boletim dos Arquitetos – Dezembro, p.12  
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Consideramos ainda que o período atual é extremamente rico no que toca a inovação. Na 

arquitetura também há inovação, com ideias a surgir todos os dias, sente-se um clima partilhado, 

de revolta mas também de ambição. O desenvolvimento de novos projetos e novas empresas fazem 

parte de um espirito de mudança. É por acreditarmos que ainda melhores dias chegarão à 

arquitetura que também defendemos ser agora o momento indicado para pensar o pós-crise. Uma 

oportunidade para sairmos bem desta fase decorrerá neste preciso momento. Será necessário um 

plano a médio-longo prazo que deverá ser estruturado a partir de agora, porque dele se saíra mais 

forte quando o período de crise terminar e as condições melhorarem. A arquitetura irá evoluir 

naturalmente por um caminho construído pelos vários agentes que dela fazem parte. Mas o 

caminho de cada arquiteto não é construído por mais ninguém senão por ele próprio. 

As dificuldades protagonizadas pela falta de trabalho provocaram um forte impacto sobre 

os jovens arquitetos. Mas não foram só consequências negativas resultantes da crise. Como 

vulgarmente se costuma dizer, é em tempos de crise que se procuram novas oportunidades. E é 

provavelmente por esta razão, e também por estarem em início de carreira, que os jovens arquitetos 

predispõem-se a reinventar o exercício da arquitetura.  

Por favor procure o significado da palavra “Crise” em qualquer dicionário e encontrará 

sempre duas aceções da palavra: a crise é uma ameaça, e a crise também é uma 

oportunidade. Em algum livro li uma vez que “em tempos de tempestade, a maioria 

esconde-se num refúgio, e só alguns constroem moinhos de vento e tornam-se ricos.” 

Também li e subscrevo a 100%, que a pior crise é a da incompetência de cada um.113   

Como já tivemos oportunidade de ver anteriormente, serão sobretudo os jovens arquitetos 

em início de carreira os principais agentes da mudança aplicando estratégias para conquistarem 

um lugar no mercado. Acrescentamos ainda, um voto de “confiança” tanto numa nova geração 

como também numa classe que da história se conhecem sucessivas dificuldades. Se repararmos, 

todas as condicionantes de um momento de crise, de dificuldade económica ou profissional, não é 

nada mais, nada menos do que aquilo que o arquiteto lida diariamente. Uma crise com problemas 

para enfrentar e solucionar, ideias inovadoras e criativas para apresentar a um cliente são os 

principais elementos com que o arquiteto se debate. O arquiteto é criativo e projeta, quem melhor 

do que ele para procurar e propor soluções?  

                                                           
113 Corian, S., Op. Cit., p.7.  
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Por outro lado, a arquitetura seguida por uma determinada vertente, técnica, artística ou 

humanista, é abençoada por uma multidisciplinariedade de temas, que poderão capacitar o 

arquiteto de ferramentas importantes para o projeto, bem como para outras práticas arquitetónicas. 

De todas elas há uma que ele domina como ninguém, o desenho como meio de pensamento e 

comunicação do projeto. E o projeto é exatamente isto, pensamento construtivo sobre determinada 

ideia, seja ela materializada numa obra arquitetónica, num produto ou num serviço comercial. Seja 

projeto arquitetónico ou não, a profissão de arquiteto está capacitada a pensar nos problemas de 

outra forma.  

Realçamos estes aspetos porque é fundamental explorarmos os limites da atividade 

profissional sem que se coloque em causa o que é essencial e que vem desde 1863 a ser defendido 

em Portugal pelos órgãos associativos que representam a classe profissional. Mas ainda assim, 

consideramos que os atos próprios da profissão deveriam ser esclarecidos com maior precisão, no 

sentido de definir, perante as outras profissões e público em geral, das funções e capacidades de 

um arquiteto. Do Estatuo da Ordem dos Arquitetos faz parte o artigo que regula o exercício da 

profissão, e neles comprovamos que alguma abrangência acaba por existir mas sem ser justificada, 

definida e aplicada.  

Os atos próprios da profissão de arquiteto consubstanciam-se em estudos, projetos, 

planos e atividades de consultoria, gestão e direção de obras, planificação, coordenação 

e avaliação, reportadas ao domínio da arquitetura, o qual abrange a edificação, o 

urbanismo, a conceção e desenho do quadro espacial da vida da população, visando a 

integração harmoniosa das atividades humanas no território, a valorização do 

património construído e do ambiente.114 

O desenho do “quadro espacial da vida das pessoas” permite que arquitetos desenhem 

desde a escala do mobiliário à escala da cidade. Com isto queremos concluir que existem diversas 

relações da arquitetura com outras áreas que o próprio arquiteto acaba por exercer, ou pelo menos 

ter aptidão para exercer. E é com esta base profissional que os arquitetos poderão criar novos 

conceitos e métodos de trabalho. Mais à frente enumeraremos alguns exemplos de diferentes 

visões de arquitetos, a exercer individualmente ou em coletivo. Neste contexto também não 

queríamos deixar de referir, que acreditamos na tendência atual para o aumento do número de 

pequenos escritórios de arquitetura, mesmo no pós-crise. Mas por outro lado acreditamos que as 

novas mentalidades contribuirão cada vez mais para a cooperação entre diferentes grupos de 

arquitetos, esperando-se ainda uma maior explosão de ideias, num quadro geracional cada vez 

                                                           
114 Decreto de Lei 176/98 de 3 de Julho, Estatuto da Ordem dos Arquitetos – capítulo VI – Exercício da Profissão, Artigo 42.º, 

p.13. 
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mais empreendedor. Aliás, esta nova forma de trabalhar já acontece nos principais centros urbanos 

do país, através de espaços co-working, de incubadoras de empresas e não só, onde arquitetos, 

designers, advogados, comerciais, economistas, entre outros se relacionam e estabelecem 

contactos. É neste contacto que acreditamos na explosão conceptual também na arquitetura. É do 

contacto com as pessoas e da interação com tudo que nos rodeia que nasce a criatividade. 

Quanto mais conhecemos algo mais tomamos consciência que desconhecemos muitas 

outras coisas. É necessário uma consciência constante de que o mundo está a evoluir 

muito rapidamente, e desenvolver as empresas para um novo mundo que se está a 

construir no dia-a-dia. As empresas são feitas de pessoas são elas que criam a diferença. 

A criatividade nasce da interferência.115 

       O mercado hoje permite que os vários setores se interfiram, e desta interferência há fortes 

probabilidades de acontecerem coisas positivas. Após uma reflexão critica sobre o atual momento, 

vejamos agora alguns exemplos de estruturas e “conceitos” empresariais que abordam a arquitetura 

conceptualmente ou metodologicamente de formas distintas. De referir ainda que os exemplos que 

serão mencionados foram selecionados com uma certa aleatoriedade, acreditamos que existam 

muitas mais, estes são apenas alguns exemplos e opiniões que consideramos ser interessantes e 

construtivas para a este capítulo. 

Não se trata propriamente de um conceito novo no sentido de ter surgido recentemente. Os 

“Arquitetos Anónimos” surgiram em 2006 mas refletem um pouco aquilo que dissemos 

anteriormente. As abordagens desenvolvidas combinam numa prática experimental com mais 

atenção para o “processo” do que para o “resultado final” o que lhes permite desenvolver propostas 

muito diversificadas, consequentes de uma conjugação de temas aparentemente incompatíveis. Por 

outro também seguem o modelo de trabalho em open space estimulando o trabalho, afastando o 

génio individual na defesa que “ninguém é dono das suas próprias ideias”116  

Começámos a perceber, de há um tempo para cá, que é muito mais interessante ter 

arquitetos que são nossos coautores numa série de projetos. E engrossar esse coletivo 

que são os Arquitetos Anónimos, ainda que em trabalhos específicos.117  

Inserem-se ainda na “Geração Z” juntamente com outros arquitetos, com o principal foco de 

debater mais o que envolve a prática profissional do que a arquitetura propriamente dita. Esta 

                                                           
115 Paulo Ribeiro da Silva, Administrador e CEO da empresa Renova, Reportagem para o programa Ajuste de Contas, Tvi24. A 

Renova é uma marca nacional potenciada pela inovação e criatividade dos seus produtos. Desmistificando um produto tornado 

numa verdadeira peça de Design. Neste momento a marca está difundida por todo mundo.  
116 Arquitetos Anónimos, About Us in <http://www.arquitectosanonimos.com> 
117 Jornal dos Arquitetos (2012) Ser Arquiteto, nº245, p.97. 
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também é uma iniciativa que deriva de arquitetos, trata-se de um projeto editorial desenvolvido 

por uma revista de arquitetura. Para o Arq. José Martins o trabalho de equipa também deve ser 

cada vez mais valorizado, e como já dissemos não deve haver barreiras entre duas ou mais 

empresas de arquitetura. 

É importante o trabalho de grupo em projeto. Deveria haver mais abertura para parcerias 

estratégicas entre diferentes ateliers cada um com o seu espaço mas em determinados 

projetos se juntassem. Não podemos desprezar o trabalho remunerado, é esse que dou 

prioridade, mas também dou muito valor às oportunidades que de facto são muitas.118   

Para o coletivo de arquitetos “Promontório” a atenção dada à realidade na qual o arquiteto 

se move nos dias de hoje originou a que repensassem o seu escritório como uma verdadeira 

empresa. Redefiniram a estrutura do escritório exatamente para poderem responder aos novos 

problemas. Para além desta noção da realidade refletida no interior da sua organização empresarial, 

também se preocupam com o presente e têm uma grande abertura em relação às tipologias das 

sociedades atuais. Com o crescimento do atelier os cinco sócios tiveram mais capacidade 

financeira para fazer um investimento e integraram na equipa mais profissionais, de outras áreas 

além da arquitetura. Este é o exemplo que nós procuramos para poder explicar que para se ser 

minimamente bem-sucedido, o arquiteto individual ou coletivo, micro ou macroestrutura deverá 

repartir funções, estruturas e planear o seu negócio como uma verdadeira empresa. Outra dimensão 

situada no patamar mais elevado de importância é a relação com o cliente. Como concluímos nesta 

investigação, a imagem que a sociedade e os arquitetos têm deles próprios, não será seguramente 

a mais desejada.  

Para fazermos aquilo que pensamos não podemos estar contra o cliente nem o cliente 

contra nós. Ser capaz de estabelecer uma relação de confiança é crucial para o 

desenvolvimento de qualquer coisa; (sobre a estrutura empresarial) Durante anos pesou 

em cada um de nós a função específica de fazer de relações públicas, de tratar da parte 

financeira, dos recursos humanos, da parte informática, etc. Hoje o investimento feito 

sobre o atelier permite-nos ter um gestor financeiro, um departamento de design gráfico 

e, futuramente, um diretor de relações públicas, Isto liberta-nos para o projeto e para a 

gestão do cliente.119     

Para além do projeto, os arquitetos também podem desenvolver uma série trabalhos e 

prestação de serviços aos seus clientes. Sejam serviço de consultoria e fiscalização de obras, no 

aconselhamento ao cliente, ou inserido noutras áreas como, por exemplo, do ensino, áreas artísticas 

ou da investigação. AuzProjet é o nome de um coletivo de arquitetos com ideias bastante claras e 

                                                           
118 Arquiteto José Martins (2015) Sessão de reflexão Quinzena’15, AeFaup, Faup, Porto 
119 Arqa, Entrevista ao coletivo de Arquitetos Promontório, nº88, Edição Janeiro de 2011, p.16. 
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definem estrategicamente o cliente como alguém de muito valor para eles. Contudo hoje mantêm 

uma iniciativa que foi o princípio da sua atividade, não propriamente profissional, pois seria mais 

no sentido de necessidade de produzir para eles próprios. Os trabalhos não tinham programa nem 

cliente, nem sequer terreno, mas foram a base para o desenvolvimento de métodos que ainda hoje 

se mantêm e que permite uma certa liberdade criativa transversal a todos os projetos e ao mesmo 

tempo não são nada impositivos para com o cliente. 

Eles vão morar, provavelmente o resto da vida deles naquela casa. Acho que temos de 

ser compreensivos. Parte das pessoas que vêm ter connosco não sabem bem o que é o 

trabalho de um arquiteto. Vêem o arquiteto, essencialmente, como um burocrata, porque 

fatalmente precisam de uma “assinatura”. Já aconteceu ficarem surpreendidas com a 

solução e admitirem que, se voltassem a fazer uma casa, a fariam com um arquiteto.120 

Finalmente um último exemplo, com o qual pretendemos identificar uma outra dimensão 

possível da arquitetura, conceptualmente bastante provida de inovação. Falamos da arquitetura 

efémera desenvolvida pela FAHR 021.3 que junta no seu trabalho profissionais de arquitetura, 

fotografia e processos digitais. Uma vez mais vezes a interdisciplinaridade que enriquece a nossa 

experiencia enquanto profissionais.  

Surge da visão de dois arquitetos que acreditam que a arte que os formou é muito mais do 

que aparenta. Apostaram tudo no desenvolvimento de uma nova abordagem, a arquitetura 

comunicativa. Surpreender na forma, no conceito e no conteúdo através de uma nova 

perspetiva de comunicação é o que esta empresa promete aos seus clientes.121 

 

             Vimos que o arquiteto pode trabalhar projeto utilizando e adaptando ao seu escritório 

diferentes práticas profissionais, concluímos também, que outras áreas e muitos outros exemplos 

existem e que poderiam ser referidos aqui. O fundamental que queremos sublinhar, reside na 

facilidade de adaptação, alicerçada a uma multidisciplinariedade que possibilita o arquiteto exercer 

distintas áreas de atividade arquitetónica. Com isto podemos explicar o infinito potencial que os 

arquitetos poderão encontrar no universo da arquitetura.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 Jornal dos Arquitetos (2012) Ser Arquiteto, nº245, p.42. 
121 Fahr Biografia in http://fahr0213.com/ 
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CAPÍTULO 4
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A nossa investigação visou abordar o panorama atual da arquitetura em Portugal por 

considerarmos que vivemos numa época em que se vive, para o bem ou para o mal, momentos 

importantes e onde naturalmente acontecem mudanças. Neste contexto, propusemo-nos a refletir 

sobre eventuais possibilidades para um futuro próximo, reconhecendo através do passado que o 

atual momento tem que ser encarado com preocupação e seriedade mas ao mesmo tempo com 

naturalidade. Deste percurso inconstante e de caminhos desconhecidos são admissíveis variadas 

propostas e experiências, a aqui mais explorada poderá ser comprovada ou não, ou vir a ser 

complementada, e no momento certo constituir como apoio a novos estudos. Consideramos que 

este estudo encetou apenas o início de uma investigação que necessita ser continuada, numa 

constante adaptação de dados e informações que evoluem rapidamente. 

Concluímos que apesar de nem todas as questões poderem ser completamente 

solucionadas, a resolução de dificuldades da profissão que não sejam da responsabilidade direta 

do arquiteto poderão ser debatidas com uma aproximação de todos arquitetos com a Ordem. Da 

investigação que efetuamos, a maioria dos arquitetos que responderam ao inquérito foram céleres 

a afirmar que Ordem não resolve os problemas da profissão. No entanto as assembleias da Ordem 

têm pouca adesão por parte dos mesmos arquitetos.  

A nível de participação dos associados nas atividades da Ordem é baixo, o que contrasta 

com o elevado grau de insatisfação ou indiferença face à Ordem revelado pelo estudo 

“Profissão: Arquiteto/a”. Por um lado, a nossa capacidade institucional de resposta às 

múltiplas missões que nos estão confinadas fica bastante aquém das solicitações da 

sociedade e dos arquitetos. Precisamos de ter mais voz para intervir na nova legislação 

e para tomar posições a nível internacional, nacional, regional e local. Mas para isso 

precisamos de mais massa crítica e maior capacidade especializada no apoio aos órgãos 

da Ordem.122 

Consideramos que o momento atual é propício e o mais indicado para cada um refletir 

sobre o futuro e posteriormente munir-se dos recursos e ferramentas para alcançar os objetivos a 

que se submete. Desta forma possam começar a planear um futuro seguindo novas ideias e 

conceitos. Ao aproximarem-se de outros colegas arquitetos ou outros profissionais, seguramente 

resultarão em projetos mais fortes e mais capazes de encarar a realidade atual. Para tal é também 

necessário estudar e ter mais conhecimentos além da arquitetura. Para quem se quer lançar no 

mundo dos negócios tem que ter outras bases, incluindo noções de administração, gestão, 

                                                           
122 Arquitetos, (2007) 11º Congresso dos Arquitetos Portugueses, ano XIV, nº168, p.6. 
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economia ou marketing e comunicação. É também necessário tirar partido de diversidade de 

práticas arquitetónicas que o arquiteto pode desempenhar. Esta multidisciplinariedade chegamos 

a apurar no Capítulo 1 (Enquadramento Teórico). O Arquiteto em tempos era pelidado de 

Engenheiro, Construtor e Mestre, esta predisposição para exercer várias atividades já faz parte do 

arquiteto à muito tempo e como podemos concluir mantém-se até aos dias de hoje. 

Concluiu-se também que a arquitetura é excessivamente cara para a maioria das pessoas, 

seja inviável ou não alteração dos preços, defendemos essencialmente que o arquiteto em geral, e 

a Ordem em particular, poderiam definir alguns programas e estimular instituições públicas ou 

privadas, nacionais ou internacionais, a fazer investimentos. Relembremos então o programa das 

habitações económicas que surgiram por volta da década de 50, após o Congresso de 48, 

possibilitando a construção das CRE-Casas de Renda Económica pelas principais cidades do país. 

Nesta época foi utilizada uma “estratégia”, que agora é reproduzida intrinsecamente no conceito 

de “habitação modular”, para reduzir os custos da construção projetavam-se edifícios com 

programas mais pequenos, e espaços interiores com áreas mais reduzidas mas com espaços amplos. 

De pequena ou grande escala é necessário acreditar e ambicionar que muito é possível se 

tentarmos.  

Aguarda-se no futuro uma arquitetura renovada, queremos acreditar que no momento atual 

de mudança podemos mudar alguns paradigmas, e tornar mais vezes possível a ideia que a 

arquitetura é para as pessoas e deve estar ao alcance de todos. Ambos os inquéritos seguiram a 

mesma tendência. Por um lado, a sociedade que considera os serviços do arquiteto de custos 

demasiado elevados, e por outro lado os próprios arquitetos que consideram que a arquitetura é 

vista pela maioria da população como algo escusado e insignificante nas suas vidas. Concluímos 

que a arquitetura só atingirá outro patamar quando atingir a máxima atenção das pessoas e por elas 

a arquitetura não ser indiferente.  

No panorama atual assiste-se a contribuições capazes de reverter a situação mas que se crê 

que demorará algum tempo para realmente se assumir chamando verdadeiramente a atenção de 

todos. “Vulgarizar a arquitetura”, foi um termo utilizado por nós, provocante quanto à verdadeira 

ascensão da palavra mas que pretende inequivocamente assumir que a arquitetura tem que abrir 

mais as portas e sair para a rua indo ao encontro das pessoas. Desta lógica de pensamento, S. 

Corian defende que é fundamental realizarmos permanentemente contactos.  

Porque 90% dos trabalhos que historicamente, os arquitetos tiveram e a ainda têm, 

surgiram de contactos e relações, e apenas 10% surgiram por “casualidades”. Não é 
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suficiente ficarmos a pensar que amigos e familiares se ocupem a vida toda a 

recomendar-nos.123  

Vimos que há ainda outras formas para nos relacionarmos com potenciais clientes, em vez de 

sairmos ao encontro das pessoas, vêm as pessoas até nós. Exemplos que foram enumerados como 

os “Open House” ou o coletivo “4000 Ateliers” são sem dúvida iniciativas interessantes para 

promover a aproximação e relação entre o arquiteto e o cliente. Concluímos também que ao longo 

da história da profissão em Portugal, o arquiteto procurou constantemente um certo prestígio, mas 

por outro lado a mudança dependeu quase sempre de “acontecimentos exteriores” mais do que da 

vontade do próprio. Esta é aliás, um ideia defendida por P. Brandão, acrescenta ainda, que “para 

ultrapassar esta marginalidade é necessária uma redeterminação da base em que assenta a 

identidade do arquiteto, procurada agora em novos compromissos com a realidade.”124 

Eu sou otimista, vocês terão um futuro risonho, vai mudar, isto tem que mudar! Para 

nós é que está mais complicado, há muito pouco tempo abrimos um escritório e passados 

apenas dois ou três anos levamos com uma crise económica.125 

 

Das várias conclusões que foram sendo retiradas quisemos contribuir para a mudança 

contribuindo primeiro para uma reflexão coletiva. As nossas propostas, antes de o serem, são 

primeiro intenções que pretendem apenas lançar a discussão sobre os temas, muitos deles como se 

constatou pelos inquéritos não são os temas mais frequentes na discussão. O marketing para 

arquitetos é um desses temas pouco explorados e que certamente possibilitará à grande parte dos 

arquitetos desenvolver ferramentas que proponham diferenciação, fundamentais como na 

experiência da gestão dos clientes, inseridos num mercado cada vez mais global, dinâmico, 

exigente e extremamente competitivo. Assumimos o cliente como o principal foco das 

preocupações que um arquiteto pode ter, porque é tão simples quanto isto, sem ele não existe 

arquitetura.  

Muito resumidamente concluíram-se várias questões, que alguns arquitetos poderão seguir 

no futuro: o arquiteto necessita reinventar o seu papel, mostrando o seu valor à sociedade; enquanto 

área multidisciplinar, o arquiteto necessita continuamente de investigar e estudar não só arquitetura 

mas também outras áreas, que podem fortalecer o projeto, ou se for o caso, serem úteis para a 

                                                           
123 Corian, S., Op. Cit., p.16. 
124 Brandão, P., Op. Cit., p.80 
125 Arquiteto André Tavares (2015) Sessão de reflexão Quinzena’15, AeFaup, Faup, Porto 
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nossa organização empresarial; necessidade de também entendermos o mercado que é global, e 

nele nos poderemos internacionalizar. 

Da reflexão, conseguiu-se esclarecer algumas tendências que os futuros modelos 

empresariais poderão seguir. Antes de mais, entendemos ser pouco producente, por si só, estar a 

prever um modelo, interessa isso sim, continuarmos a reflexão que aqui se iniciou, e que dela, em 

grupo ou não, se consigam debater novas ideias, novas soluções e práticas profissionais mais 

evoluídas. Ainda assim, podemos concluir que futuros modelos empresariais farão parte de uma 

geração “nascida” num mundo que hoje já é global, permitindo uma cultura empresarial 

diferenciada e baseada num sistema de trabalho mais interdisciplinar e cooperativo.  

Finalmente concluímos que a história da arquitetura e mais especificamente a história do 

associativismos em Portugal, ensinou-nos que momentos como o atual surgem ciclicamente na 

história de um país, portanto deixemos de dramatizar em demasia os problemas que nos rodeiam 

e pensemos mais nos meios que podemos obter e nas potencialidades que existem e podemos 

abraçar. É necessário coragem, determinação e essencialmente motivação. Tudo ao nosso redor 

que parece negativo terá que deixar de o ser, temos que encarar um futuro cada vez melhor para a 

profissão e reconhecer que esse mesmo futuro depende de cada um de nós. Com toda a confiança 

defendemos que devemos todos acreditar no futuro de uma arquitetura manifestada em múltiplas 

práticas.  
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Na parte final de ambos inquéritos foi disponibilizado um campo de preenchimento 

opcional onde os inquiridos poderiam dar sugestões, opiniões mais formadas, exemplos ou 

experiências, mantendo o anonimado durante todo o questionário. A adesão foi enorme por parte 

dos Arquitetos que fizeram questão de dar o seu testemunho, que transcrevemos na íntegra e 

catalogamos se seguida como anexos.   

Testemunho anónimo 01 “Para que fique esclarecido, uma vez que não é possível em respostas pré-

feitas, trabalhei dois anos em atelier onde colaborei em vários projetos de Arquitetura e 

Urbanismo, assim como publicações sobre os mesmos. Comecei com uma remuneração de 800 

euros brutos tendo passado mais tarde para 1000, a recibos verdes. Todas as horas extras eram 

pagas. Em 2011 o atelier fechou e estou atualmente a trabalhar na Aviação, estando a tirar 

formações teóricas nesta área onde já gastei 10.000 euros. Remuneração mensal: entre 1700 a 2400 

euros líquidos. Só volto para a Arquitetura enquanto complemento/hobby uma vez que tenho 

imenso tempo livre. Felicidades para o projeto.” 

 Testemunho anónimo 02 “Sou arquiteta licenciada há 8 anos e já tive experiências profissionais no 

estrangeiro e em Portugal. Hoje estou desempregada, porque tudo o que o nosso país tem para 

oferecer a nós, arquitetos (e reparem que não me refiro aos engenheiros civis, nem à palavra 

CONSTRUÇÃO), são estágios profissionais em empresas que julgam que contratar 

constantemente um novo arquiteto e criar rotatividade desse posto de trabalho, é mais económico 

do que receber um estagiário, formá-lo e contrata-lo de forma a garantir maior estabilidade para a 

empresa. Fiz 4 estágio profissionais (um para integrar a Ordem dos Arquitetos; outro pela medida 

INOVjovem; outro pela medida INOVcontacto; e outro pelo IEFP pela obtenção de novo grau 

académico, o de Mestre, aquele em que tive que voltar a pagar mais um período de propinas para 

frequentar um ano de mestrado, para obtenção de grau de Mestre, para assim poder candidatar-me 

a vagas de emprego em órgãos municipais e estatais que retiram pontos de classificação para os 

licenciados pré-bolonha. Quando a meu ver, na prática a formação de um licenciado pré-bolonha 

e pós-bolonha, é praticamente a mesma.) Hoje estou desempregada, porque simplesmente SOU 

CARA demais para as empresas e porque já não posso candidatar-me a mais nenhum programa de 

estágios profissionais que este governo tem para oferecer. Terei que voltar a emigrar novamente?!” 
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Testemunho anónimo 03 “Em 6 anos de prática profissional nunca tive um contrato, trabalhei sempre 

a recibos verdes. Dois dos ateliers por onde passei faliram entretanto. Nunca investiram nos seus 

trabalhadores, não sabem que é um plano de marketing e são péssimos em gestão de pessoas e de 

tempo. Atualmente encontro-me desempregado, pela segunda vez, e irei recomeçar os estudos 

noutra área profissional.” 

Testemunho anónimo 04 “Penso que a situação atual dos arquitetos está muito relacionada com a 

forma como o arquiteto era visto em tempos na sociedade e que ainda hoje se reflete, Um técnico 

somente ao alcance de pessoas com dinheiro, um chato que faz apenas o que quer, que está 

preocupado apenas com a sua vontade e desejos, mais do que a vontade do cliente. É preciso 

conciliar funcionalidade e estética. São as pessoas que vão lá viver e existem várias histórias de 

casas feitas à vontade do arquitecto, mas que depois os clientes não conseguem habitar, muitas das 

vezes por questões técnicas e não estéticas. E o arquitecto não se pode esquecer que a 

funcionalidade e o habitar devem sobrepôr-se aos seus desejos. As pessoas ainda hoje pensam que 

um arquitecto não serve para nada, apenas para fazer coisas bonitas disfuncionais e muitas vezes 

não percebem a diferença entre ele e o engenheiro. A humildade deve estar sempre presente, um 

arquitecto é como um médico, uma vida tem tanto impacto como aquilo que ajudamos a construir 

seja um edifício ou partes de cidade, enquanto o arquitecto não tiver a humildade de perceber isso 

dificilmente as pessoas mudarão a imagem que têm dele (Portugal está envelhecido, os clientes de 

hoje são os mesmos que na juventude viam o arquitecto ser somente para pessoas ricas e que se 

fossem ter directamente com o constructor ou o engenheiro era muito mais simples e barato). 

Quando o arquitecto descer do pedestal em que se colocou e cada técnico respeitar a área do outro, 

talvez haja esperança.. Arquitectos, engenheiros e constructores devem trabalhar em equipa e não 

competindo uns com os outros. Não enriquece o projecto, nem o cliente, nem o espaço físico em 

que se insere. Enquanto os técnicos e clientes não perceberem isso, não há espaço para a profissão 

de arquitecto. E a própria Ordem ao contrário da Ordem dos Médicos não controlou a quantidade 

de cursos e vagas e tem a obrigação de o fazer.” 

Testemunho anónimo 05 “Em Portugal há realmente muito que fazer. Há no entanto, pouca vontade 

e pouca determinação para levar os projetos em frente. Acho que esta crise deve ser encarada como 

uma lição para os arquitetos. Reinventem-se. Estudem a possibilidade de intervirem em outras 

áreas menos dependentes do estado da economia nacional e do poder político.  Trabalhem não só 

para ganhar dinheiro, mas também na ajuda das comunidades em que se inserem. Mostrem, nesse 

sentido, a utilidade dos arquitetos. Com poucas exceções, a maioria dos arquitetos nos últimos 20 

anos trabalharam na criação de projetos que pretendiam única e exclusivamente encher o olho 
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para, de uma maneira quase pornográfica, aparecerem nos meios de comunicação social,  

principalmente em revistas de arquitetura. Essa atitude tem que mudar. Acho ainda que os 

arquitetos se deveriam unir muito mais e deveriam exigir também uma ordem dos arquitetos isente 

de interesses paralelos e com capacidades para os representar e defender. A única coisa que a 

ordem dos arquitetos foi capaz de provar nestes últimos 30 anos é a sua profunda inutilidade.” 

Testemunho anónimo 06 “Como sabemos, atualmente verifico que os atos próprios do arquiteto estão 

a modificar-se e a adaptar-se a outras áreas de atuação ligadas a área da construção, de modo a 

colmatar a falta de trabalho que existe atualmente no mercado, derivado de extensos e longos 

motivos do passado. Saliento também o facto do aumento da exportação dos serviços e trabalhos 

dos arquitetos portugueses, sendo cada vez mais por vezes o único meio de subsistência dos 

mesmos.” 

Testemunho anónimo 07 “Para começar a defender a nossa classe, é de extrema importância que a 

Ordem dos Arquitectos consiga que os Projetos de Propostas de Lei 492/2012, que estabelece o 

regime jurídico aplicável ao acesso e exercício da atividade da construção, e 493/2012, que 

estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pelo projeto e execução 

de obras, não avacem, e que se mantenha a Lei n.º 31/2009 e a Portaria n.º 1379/2009, que me 

parece, pelo que tenho lido e conversado, que satisfaz Engenheiros e Arquitectos. E é-me 

totalmente incompreensivel que se altere esta lei que só em Novembro deste ano terá efectivamente 

efeito. Que se consiga demover o Governo desta ideia peregrina e que se começa a fazer 

arquitectura por arquitectos.” 

Testemunho anónimo 08 “Muitas empresas ainda se aproveitam dos estagiários, não remunerados ou 

pagos pelo estado... e mesmo assim o barco não anda para a frente!” 

Testemunho anónimo 09 “O facto dos arquitectos terem de realizar um estágio de 9 meses para 

admissão na ordem, trás muitos problemas à classe, uma vez que a Ordem dos Arquitectos não 

solicita comprovativos de pagamento. Assim, e como no meu caso os jovens arquitectos acabam 

trabalhar 9 meses com horários que duplicam o permitido por lei e a custo zero. Uma vez que as 

empresas fazem isto de forma rotativa não existem mais empregos porque estão preenchidos por 

estagiários. Grandes nomes e ateliers vivem da exploração do trabalho gratuito fornecido por 

jovens em admissão á ordem. é vergonhoso o que se passa em Portugal, e todos fecham os olhos. 

Deveria haver uma lista negra de ateliers que não pagam aos estagiarios e que vivem ou 

sobrevivem não tento funcionarios efectivos mas apenas estagiários.” 
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Testemunho anónimo 10 “Julgo que em parte, a crise que se vive na Arquitectura e nas Empresas que 

produzem Arquitectura deve-se à quantidade de mão-de-obra sem experiência que exercem a 

profissão, prejudicando a qualidade dos trabalhos e denegrindo a imagem do Arquitecto perante a 

sociedade. O crescente aumento de recém-licenciados a incorporarem as empresas, não permite 

por um lado dar-lhes a formação adequada após o ensino universitário, nem por outro a correta e 

adequada execução de projectos de arquitectura.” 

Testemunho anónimo 11 “Respondi que a arquitectura não é barata e por isso não está acessível a 

toda a populaçao porque é o estado actual do ponto de vista da populaçao. Se a populacao for 

educada para as vantagens da arquitectura, reconhece as qualidades possiveis de conseguir por 

pouco dinheiro (qd comparando o valor total da obra). Na verdade, gastar este dinheiro na fase de 

projecto deve significar poupar muito mais na fase de construçao (e ainda mais na fase de 

utilizaçao).  Este é um problema: educaçao da população. O outro problema é o arquitecto, que 

deve resolver da melhor forma os problemas do cliente e deixar-se dos seus caprichos (o que 

muitos insistem em ter), que faxem com que a obra acaba por custar mais do q o previsto,etc. Nao 

é por acaso, obviamente, que a populacao no geral pensa no arquitecto como um 'esbanjador' de 

dinheiro. Este segundo problema é o problema da educação dos arquitectos. Há ainda muito a 

mudar nas universidades...” 

Testemunho anónimo 12 “Ser arquitecto não é só "fazer projectos de edifícios em ateliers", é mais do 

que isso... só para dar um exemplo Peter Behrens, considerado o primeiro grande «designer» era 

arquitecto; Alvar Aalto desenhava jóias, louça e barcos.... a arquitectura é uma arte que alia estética 

a funcionalidade e atribui muitas capacidades aos seus executantes, que têm de saber desenvolvê-

las.” 

Testemunho anónimo 13 “Na suíça há 4 (penso eu!) universidades de arquitectura e a arquitectura no 

pais tem melhor qualidade geral. Em Portugal há mais de 20 escolas. Arquitectos a mais, a culpa 

é da ordem que deixou isto chegar  a este estado. Fazia-se arquitectura em Portugal com 1/10 dos 

arquitectos (com menos arquitectos havia mais oportunidades e salários mais altos). Há 10 vezes 

mais arquitectos do que médicos!!!!!!!!!” 

Testemunho anónimo 14 “A primeira vez que emigrei (2006) foi antes da crise financeira mundial e 

aconteceu porque quis ter outras experiências e trabalhar mais perto da obra - como preparador e 

director de obra. Agora (2013) emigrei por causa da crise financeira mas também porque a minha 

mulher estava em Macau para fazer o doutoramento dela, aliando o útil ao agradável. Em todo o 

caso, acho que a crise já está em viragem e os arquitectos terão bastante trabalho para fazer se 
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souberem aproveitar as oportunidades que vão surgir nos próximos anos com a reabilitação urbana. 

Mas a realidade que tenho tido quer em Angola primeiro, e agora em Macau, é que a remuneração 

é muito superior no estrangeiro àquela que conseguimos normalmente obter em Portugal - em 

Portugal trabalhava para não perder dinheiro, aqui trabalho para ganhar dinheiro.” 

Testemunho anónimo 15 “O Arquitecto Português só tem duas hipóteses: ou emigra, tendo a sorte em 

encontrar um atelier que lhe reconheça valor suficiente para o acolher, ou muda de área 

profissional, o que provavelmente será a melhor decisão da sua vida.” 

Testemunho anónimo 16 “Apenas por análise pessoal do que foi a arquitectura em Portugal nos 

últimos 40 anos, creio que a profissão se canalizou de para o desenvolvimento de um núcleo algo 

restrito de profissionais, defendendo até aos dias de hoje esse grupo restrito. Grupo esse que não 

compreendeu que o modus operandi de um atelier necessitaria de passar por uma equipa respeitada 

e monetariamente bem recompensada, ao invés do sistema ainda muita enraizado de "uma mente 

brilhante, criativa, superior" e um escritório cheio de "formigas trabalhadoras" que tornam reais 

os rabiscos do arquitecto chefe. Creio também que não se escapou à tentação de fazer passar à 

população geral a ideia de que o arquitecto era um profissional que fazia parte de uma elite 

intelectual e cultural, resultando isto apenas no afastamento da população aos profissionais. Creio 

que o apego à "fórmula" da escola do Porto teve o efeito de perverso de apesar de criar uma 

linguagem demarcadamente nacional, criou também uma forma repetida até à exaustão que se 

traduz na percepção da população geral como "isto é tudo o mesmo, não preciso de um arquiteto 

para nada que o sr. engenheiro também faz igual". Concluindo: A Crise afetou em muito o 

panorama da arquitectura nacional, mas na realidade apenas adiantou um cancro que já consumia 

a profissão.” 

Testemunho anónimo 17 “Penso que um dos grandes problemas da arquitectura, perante a população 

em geral, fui a proibição pela UE de tabela de honorários. Neste momento um arquitecto sozinho 

não consegue bater-se com os grande ateliês que contam com mão de obra grátis. Que é a questão 

dos estagiários. Logo não se practicam os mesmo preços pela arquitectura. Acho que deveria estar 

tabelado um valor mínimo pela arquitectura. Assim, todos os arquitectos partiriam em igualdade.” 

Testemunho anónimo 18 “Existe concorrência a todos os níveis, desenhadores, engenheiros, 

empreiteiros e outros mais ainda com menos formação e fora da área! O arquiteto é marginalizado 

e desvalorizado a grande maioria das vezes pelo dono de obra e trabalhadores da obra, ao ponto 

de muitas vezes as peças desenhadas da arquitetura numa fase inicial não fazerem parte da obra, 

muito menos serem respeitadas. Existe um total desconhecimento pelo cidadão comum do papel 
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do arquiteto e das suas competências. É certo que passa muito por nós essa informação, mas por 

vezes é difícil mudar mentalidades. Os preços praticados neste momento são catastróficos. Nos 

meios pequenos é impossível viver fazendo arquitetura.” 

 

Testemunho anónimo 19 “Devo esclarecer que trabalhar com contrato e ordenado bruto acima de 

1200€ (1300) são o que ficou dos tempos em que "vivíamos acima das nossas possibilidades". 

Nessa altura, no entanto, eu trabalhava em arquitectura; neste momento, com salário reduzido 

(efectivamente/através de impostos/inflação) todos fazemos de tudo um pouco (eu de arquitectura 

quase nada!) e de cara alegre, como se tivéssemos motivos para isso..."não te queixes que há quem 

esteja pior" é o lema instituído perigoso.” 
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