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Change Matters é um programa da Ordem dos 
Arquitectos dedicado à mudança, por um futuro 
mais sustentável na prática da arquitetura em 
Portugal. Questionamos o papel da sustentabilidade, 
da ecologia e da ética na prática e lançamos um 
desafio global e inclusivo que a todos convoca 
para uma visão para um território equilibrado 
e harmonioso e a construção de um futuro [nosso] 
que se exige ambiental, territorial, cultural e 
socialmente sustentável.

Change Matters reconhece que a prática 
de futuros arquitetos e projetistas, nas múltiplas 
dimensões do seu exercício disciplinar, será, 
inevitavelmente, diferente da de gerações 
anteriores e convoca as Escolas de Arquitetura 
para um evento Clima para a Mudança — Warm 
Up do 16.° Congresso dos Arquitectos. Assim, 
nos dias 9, 16 e 23 de fevereiro, aprofundam-se 
ideias pela construção de uma agenda da prática 
da arquitetura de jovens arquitetos com atenção 
à necessária sustentabilidade ambiental, social, 
económica e cultural. Serão três momentos 
online, transmitidos nos canais de comunicação 
da OA, dedicados a “Repensar os recursos 
e adaptar para a casa comum”, a “Planear para 
a resiliência, inclusividade e saúde da casa 
comum” e a “Colaborar pelo compromisso com 
a qualidade da casa comum”.

Enquanto arquitetos, carregamos algumas 
responsabilidades para levar a cabo este futuro 
e mudar o foco para os processos de renovação, 
construção e demolição, com atenção a ecologias 
regionais da construção, às dinâmicas sociais 
e de trabalho de quem constrói, à habitabilidade 
e manutenção do que é construído, à produção 
e fornecimento local de materiais e aos fluxos 
de emissões de carbono incorporados nestes 
processos. O domínio do arquiteto e projetista 

deve expandir-se para além da conceção 
de objetos e edifícios e conter novas formas 
de organização, novos métodos de investigação 
e de conceção e a exploração de materiais 
e técnicas de construção. 

Qualidade e Sustentabilidade: Construir 
o [nosso] Futuro, o tema do 16.° Congresso dos 
Arquitectos a realizar de 2 a 4 de março em 
Ponta Delgada, é a oportunidade para debater 
nos Açores — caminho transatlântico de 
intercâmbio de pessoas, encontros e culturas — 
uma agenda, mas também as estratégias e 
compromissos de educação e investigação 
e da prática da arquitetura em Portugal, pela 
construção de um futuro [nosso].

Mas porque o desafio é global e a necessária 
resposta convoca a todos, Change Matters 
interpela a sociedade, propondo um Programa 
Complementar do 16.° Congresso – ciclo de 
cinema, eventos performativos, conversas, 
roteiros – com a ambição de aproximar e envolver 
a comunidade dos não-arquitetos, num programa 
mais vasto dedicado à ‘mudança’ por um futuro 
mais sustentável.

E Change Matters promove ainda o contributo 
dos arquitetos portugueses para o compromisso 
assumido pelo congresso da UIA para um 
desenvolvimento sustentável e consciente das 
mudanças ambientais e sociais. Building [our] 
Future é a participação da Ordem dos Arquitectos 
no próximo Congresso da União Internacional de 
Arquitectos (UIA), a realizar em Copenhaga sob 
o tema Sustainable Futures — Leave no one behind.

CHANGE MATTERS

Um programa dedicado à mudança, por um futuro mais sustentável



A Ordem dos Arquitectos (OA) 
realiza o 16.° Congresso dos 
Arquitectos, no Teatro Micaelense, 
em Ponta Delgada, São Miguel, 
Açores, entre os dias 2 e 4 de 
março de 2023.

O Conselho Diretivo Nacional da OA identificou 
o desenvolvimento sustentável como paradigma 
para o futuro. Este Congresso, reunido sob o tema 
Qualidade e Sustentabilidade: Construir o [nosso] 
Futuro, Questiona o papel da sustentabilidade, 
da ecologia e da ética na prática contemporânea 
da Arquitetura e promove uma agenda comum 
pela sustentabilidade — por uma sociedade 
sustentável, uma arquitetura sustentável, 
uma profissão sustentável.

A prática de futuros arquitetos e projetistas, 
nas múltiplas dimensões do seu exercício disciplinar, 
será, inevitavelmente, diferente da de gerações 
anteriores. Carregamos algumas responsabilidades 
para levar a cabo este futuro e mudar o foco 
para os processos de renovação, construção 
e demolição, com atenção a ecologias regionais 
da construção, às dinâmicas sociais e de trabalho 
de quem constrói, à habitabilidade e manutenção 
do que é construído, à produção e ao fornecimento 
local de materiais e aos fluxos de emissões de 
carbono incorporados nestes processos. O domínio 
do arquiteto e projetista deve expandir-se para 
além da conceção de objetos e edifícios, e conter 
novas formas de organização, novos métodos de 
investigação e de conceção e a exploração de 
materiais e técnicas de construção. 

O 16.° Congresso dos Arquitectos investiga 
novas formas de intervenção como meio de 

promover a consciência coletiva sobre o impacto 
social da arquitetura. Arquitetos e projetistas 
assumem o papel de mediador e gestor de recursos, 
promovendo a integração de conhecimentos 
e capacidades interdisciplinares e transdisciplinares.

Circularidade e reabilitação; Materialidade 
sustentável e transição digital; Habitação e 
inclusão; Sustentabilidade pelo desenho; Prática, 
instituição e bem comum; Governança e qualidade, 
serão o ponto de partida para a reflexão que se 
pretende aprofundar acerca da nossa casa comum. 
Em risco está o futuro cultural, social, ambiental e 
territorial, não só da profissão, mas do mundo, a 
nossa casa comum.

E porque o desafio é global, a OA convoca 
a todos para a resposta propondo um Programa 
Complementar – ciclo de cinema, eventos 
performativos, conversas, roteiros — com a ambição 
de aproximar e envolver a comunidade dos não- 
-arquitetos, num programa mais vasto dedicado 
à ‘mudança’ por um futuro mais sustentável.
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Qualidade e Sustentabilidade: Construir o [nosso] Futuro



MANHÃ
[Teatro Micaelense]

Mensagem
Elisa Ferreira, Comissária Europeia para 
a Coesão e Reformas
[a confirmar]

Sessão Plenária 
de Abertura
Convidados
Pedro do Nascimento Cabral,
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada; 
Guilherme Machado Vaz,
Presidente do Congresso e da Assembleia Geral 
da Ordem dos Arquitectos;
Nuno Costa,
Presidente do Conselho Diretivo Regional dos 
Açores da Ordem dos Arquitectos;
Gonçalo Byrne,
Presidente do Conselho Diretivo Nacional da 
Ordem dos Arquitectos;
Ruth Schagemann,
President of the Architects’ Council of Europe; 
Alonso Teixeira Miguel,
Secretário Regional do Ambiente e Alterações 
Climáticas [a confirmar];
José Manuel Bolieiro,
Presidente do Governo Regional dos Açores; 
Marina Gonçalves,
Ministra da Habitação [a confirmar]

Conferências 

Adapt for Change
Convidados
Charlotte Malterre-Barthes e orador a confirmar

TARDE
[Teatro Micaelense]

Sessão Plenária 
de Apresentação

Repensar os recursos e adaptar para a casa comum

Sessão Sectorial 1 — 
Circularidade e reabilitação
Convidados
Anthony Acciavatti e Barbara Buser

PROGRAMA PRINCIPAL 2 MAR



MANHÃ
[Teatro Micaelense]

Repensar os recursos e adaptar para a casa comum

Sessão Sectorial 2 – 
Materialidade sustentável 
e transição digital
Convidados
Carlos Quintans e Helena Freitas

Planear para a resiliência, inclusividade e saúde 
da casa comum

Sessão Sectorial 3 – 
Habitação e inclusão
Convidados
Ivan Rupnik e João Rebelo Costa

TARDE
[Teatro Micaelense]

Planear para a resiliência, inclusividade e saúde 
da casa comum

Sessão Sectorial 4 – 
Sustentabilidade pelo 
desenho
Convidados
Jan De Vylder e Blanca Martín-Calero
[a confirmar]

Colaborar pelo compromisso com a qualidade 
da casa comum

Sessão Sectorial 5 – 
A prática, a instituição 
e o bem comum
Convidados
Kiel Moe e Tiago Valente
[a confirmar]
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MANHÃ
[Teatro Micaelense]

Colaborar pelo compromisso com a qualidade 
da casa comum

Sessão Sectorial 6 — 
Governança e Qualidade 
Convidados
Inãki Carnicero e Fernando dos Santos Almeida
[a confirmar]

[Ribeira Grande]

Visita

Arquipélago – Centro de 
Artes Contemporâneas

TARDE
[Teatro Micaelense]

Conferência

Change Matters
Convidado
HArquitectes
[a confirmar]

Sessão Plenária 
de Deliberação

Sessão Plenária 
de Encerramento
Convidados
Guilherme Machado Vaz,
Presidente do Congresso e da Assembleia Geral da 
Ordem dos Arquitectos;
Gonçalo Byrne,
Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem 
dos Arquitectos;
José Luis Cortés,
President of the International Union of Architects; 
Iñaqui Carnicero,
Director general de Agenda Urbana y 
Arquitectura, Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana;
Luís Carlos Correia Garcia,
Presidente da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores;
Ana Abrunhosa,
Ministra da Coesão Territorial; Marcelo Rebelo de 
Sousa, Presidente da República [a confirmar]

NOITE
[Coliseu Micaelense]

Jantar e festa 
de encerramento
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2, 9, 16 FEV

Clima para Mudança 
é um Warm Up do 16.° Congresso dos Arquitectos 
que convoca as Escolas de Arquitetura para 
o debate e a construção de uma agenda da prática 
da arquitetura de jovens arquitetos com atenção 
à necessária sustentabilidade ambiental, social, 
económica e cultural. Evento online, transmitido 
nos canais de comunicação da OA.

1—3 MAR

Mudar Film Festival
é um ciclo de filmes de uma nova geração de 
autores e coletivos, em Portugal continental 
e nos arquipélagos do Atlântico, que desenvolve 
um trabalho de investigação e exploração do 
impacto e tomada de consciência coletiva das 
manifestações no território de fenómenos 
que recentemente articulamos como transição 
ecológica, digital e carbónica.

1—3 MAR

Roteiro pela Mudança
é um roteiro de três itinerários que desafia 
os conferencistas, congressistas, convidados, 
habitantes e visitantes a percorrer o território 
natural e construído da Ilha de São Miguel, 
conhecendo lugares, naturais ou construídos, 
e práticas locais que promovem a sustentabilidade 
neste território particular.

1—4 MAR

Escola da Mudança
é um programa que consiste na exibição de artes 
performativas sob os conceitos que se refletem 
no quotidiano de estudantes do ensino secundário 
sobre o tema da sustentabilidade, tendo por base 
a especificidade do seu território — os Açores. 
Inaugura em sessões simultâneas nas ilhas do Faial, 
Terceira e São Miguel e culmina no dia 4 de março 
no Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas 
da Ribeira Grande, São Miguel. 

1—5 MAR

Debater a Mudança
é uma exposição dos trabalhos vencedores dos 
quatro Concursos de Arquitetura organizados 
pela Secção Regional dos Açores da Ordem dos 
Arquitectos, pela promoção das boas práticas 
de encomenda e defesa do interesse público por 
uma arquitetura de qualidade. 

2—3 MAR

Climas Paralelos
são duas conversas locais, com diferentes agentes 
da região, para debate das especificidades locais 
no âmbito da sustentabilidade social, ambiental 
e económica.

PROGRAMA COMPLEMENTAR

CONTACTOS: 
comunicacao@ordemdosarquitectos.org
arquitectos.pt
changematters.arquitectos.pt

Instagram | @ordem.dos.arquitectos
Facebook | @ordemdosarquitectos


