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Faculdade de Arquitectura vai gerir projectos de
intercâmbio de estudantes da UE e de leste. Se-
rão financiados pela Europa no valor de 8,1 mi-
lhões de euros e apostam na área do ambiente.
A Faculdade de Arquitectura de

Lisboa ganhou três projectos no
valor de 8,1 milhões de euros. O
valor atribuído pela União Euro-

peia é considerado um recorde a

nível nacional e vai permitir des-

envolver projectos de investiga-
ção nas áreas do urbanismo e da
sustentabilidade.

«Este é um montante único a
nível nacional em termos de fi-
nanciamento», explica António
Castelbranco, professor respon-
sável pelas candidaturas escolhi-
das pela Education, Audiovisual
and Culture Executive Agency
(EACEA) - agência europeia res-

ponsável por projectos na área da

educação, cultura e audiovisual.

Aproximar o leste do ocidente
Tempo, Infinity e Rethink são os

nomes dos três projectos que se-

rão geridos pela Faculdade de Ar-
quitectura de Lisboa e que têm to-
dos como objectivo aproximar a
União Europeia do antigo bloco
soviético. «É algo que faz parte
da política externa da União

Europeia e que permite atra-
vés da Educação e Investigação
aproximar os países», aponta
António Castelbranco.

Graças ao projecto Tempo, 212

alunos vão poder candidatar-se a
bolsas para vir do leste estudar

para Portugal, Espanha e Itália
ou para ir desta zona da Europa
para países como a Ucrânia, a
Moldávia, a Bielorrússia, o Arze-
beijão, a Arménia e a Geórgia.
«No âmbito deste projecto, po-
dem candidatar-se alunos de
licenciatura, mestrado, douto-
ramento e pós-graduação ou
até trabalhadores docentes e
não docentes das universida-
des», explica o professor da Fa-
culdade de Arquitectura. O requi-

sito a cumprir é que o seus traba-
lhos se debrucem sobre os temas
relacionados com a sustentabili-
dade na Arquitectura e no pla-
neamento urbano.

«Eram mais de 500 universi-
dades a concurso e nós ganhá-
mos à primeira», orgulha-se Cas-

telbranco, lembrando que só o

Tempo terá um financimento de

3,5 milhões de euros.
No âmbito do processo Infin-

tiny, haverá bolsas de mobilidade

para 181 estudantes num consór-
cio que abrange 20 universidades
da União Europeia e da antiga
união soviética, com um financia-
mento global de 3,3 milhões. «O

objectivo é trabalhar temas
que liguem a Arquitectura e o
urbanismo à agricultura, atra-
vés de coisas como hortas ur-
banas, fachadas verdes ou re-
ciclagem de águas», exemplifi-
ca António Castelbranco, que se

inspirou no seu próprio trabalho
de doutoramento para os temas
das candidaturas seleccionadas

pela EACEA.
«Estive a estudar e a traba-

lhar nos Estados Unidos no
projecto Bioesfera 2, que tinha
o projecto de replicar o am-
biente planeta Terra no espa-
ço, foram esses conceitos que
apliquei». O tema da ligação da

ecologia à Arquitectura, conside-

ra o docente, «não podia ser
mais actual», mas ainda não está

suficientemente explorado em
termos académicos.

Daí que a terceira candidatura
financiada pela EACEA seja pre-
cisamente para repensar os cur-
rículos académicos de forma a
integrar a sustentabilidade no es-

tudo da Arquitectura e do Urba-
nismo. «O objectivo do progra-

ma Rethink é reformular os
currículos das universidades
dos países parceiros tendo em
conta estes conceitos ligados ao
meio ambiente».
Organizar novos cursos
a pensar no ambiente
O projecto tem um financiamen-
to de 1,3 milhões de euros e pre-
tende estar na origem da criação
de «cursos inovadores de mes-
trado e doutoramento, nas
áreas de Arquitectura, planea-
mento urbano, design, enge-
nharia climática, ciências do
ambiente e protecção ambien-
tal», tendo sempre em conta os

impactos sobre o meio ambiente e

a sustentabilidade. António Cas-

telbranco orgulha-se de a candi-
datura apresentada pela Faculda-
de de Arquitectura de Lisboa - em

parceria com Espanha, Holanda,
República Checa e seis das ex-re-

públicas da união soviética - ter
ganhado «à primeira» um con-
curso a que se apresentaram 930
universidades. «Às vezes, é pre-
ciso reformular os projectos,
mas aqui não foi preciso. A EA-
CEA escolheu a nossa candida-
tura à primeira».
Mil euros por mês de bolsa
e tudo pago
Como resultado destes concursos,
há já «cerca de 16 alunos» vin-
dos da antiga URSS na Faculdade
de Arquitectura. «Já cá temos
alunos do Azerbeijão e da Ucrâ-
nia no âmbito destes projec-
tos». As condições oferecidas são,

segundo António Castelbranco,
«muito aliciantes». Os alunos se-

leccionados para integrarem es-

tes projectos de mobilidade rece-
bem «bolsas de mil euros por
mês e têm propinas seguros,
vistos e viagens pagas» pelo pro-
grama. «Temos tido muita pro-
cura», garante o professor.

Financiamento atri-
buído pela agência
europeia EACEA
é dos maiores



de sempre
a serem geridos

por universidades
portuguesas.


