
A Presidência Portuguesa da União Europeia, que decorreu no segundo

semestre de 2007, previa a realização de praticamente todas as reuniões

técnicas e informais em instalações permanentes.  Essas instalações

localizaram-se no Pavilhão Atlântico, sito no Parque das Nações, em Lisboa.

Para o efeito foram alugadas a Sala Tejo e o Centro de Negócios do Pavilhão,

entre Junho de 2007 e Janeiro de 2008, e a Sala Atlântico, durante o mês de

Outubro de 2007.

As Instalações Permanentes da Presidência Portuguesa, que incluíram salas de

reuniões alargadas e bilaterais, zonas de trabalho dos delegados, Centro de

Imprensa permanente e respectivas salas de conferências de imprensa (com

capacidade para 120 jornalistas), ficaram situadas na sala Tejo e no Centro de

Negócios.  A Reunião Informal de Chefes de Estado, que decorreu nos dias 18 e

19 de Outubro de 2007, foi o único Conselho Europeu durante a Presidência,

ainda que com carácter informal, a realizar no país durante a Presidência

Portuguesa.  Nesta ocasião, as Instalações Permanentes foram complementadas

com a Sala Atlântico e com o Pavilhão I da FIL. Aí foram criados espaços de

trabalho para os cerca de 1400 jornalistas e repórteres, bem como as salas de

conferências de imprensa necessárias.

Hoje a União Europeia ultrapassa a simples união económica, para se firmar na

defesa de uma cidadania europeia baseada na defesa dos direitos do Homem e

no reconhecimento de uma cultura ocidental genérica que moldou e continua a

formar a sociedade moderna e contemporânea.  Com o acordo de Schengen, o

espaço europeu tornou-se permeável às fronteiras administrativas e políticas das

regiões e países, consagrando o cidadão europeu definitivamente como um

“cidadão do mundo”.

O lugar da EXPO ’98 em Lisboa, sítio de requalificação urbana exemplar,

representa a cidade contemporânea europeia, consumando no seu urbanismo,

arquitectura, gentes e quotidianos, uma cultura comum não só à Europa, mas

também, e sobretudo, ao mundo atlântico e mediterrânico.  Com o acontecimento

e as alterações devidas à Exposição de 1998, Lisboa redireccionou o seu olhar

continental, complementando-o com a vertente inter-continental que por outras

razões afirmara já no passado.  Esta vocação atlântica e mediterrânica,

reconhecível transversalmente na sociedade portuguesa, não só através de

gentes de “outros lados” como também na absorção de outros costumes e

hábitos, representa a definitiva miscigenação da cultura do cidadão de Portugal,

para o equiparar ao estatuto de cidadão do mundo, através da ponte de

encontros que os mares representam e sempre representaram.

Desta forma, da relação histórica entre a Lisboa da partida e o seu reflexo

espelhado da chegada, obtemos hoje uma Lisboa capital Europeia, cidade

particular e genérica, de confluências e contradições que traduzem uma condição

presente, mais do que uma condição adquirida.  Esta cidade meridional acolheu e

presidiu a organização continental da União Europeia.  Infinitude e limite, abertura

e encerramento, são os campos culturais do confronto entre os parceiros

europeus.  Do reconhecimento deste compromisso entre disposições tão

diferentes molda-se a União Europeia do presente.

É do desenvolvimento deste conceito abstracto de relação entre entidades

opostas mas complementares que resultou o Projecto de Arquitectura para a

adaptação das salas Tejo e Atlântico e do Centro de Negócios para as

Instalações Permanentes da Presidência Portuguesa da União Europeia em

2007.

O Pavilhão Atlântico oferece dois espaços primários para a realização de

actividades diversas, com grande flexibilidade de adaptação e de recepção de

novas estruturas. Esta possibilidade de se conformar como contentor de

estruturas independentes do invólucro preexistente sugere-nos a construção de

“uma casa dentro de uma casa.”

A “casa” da Presidência Portuguesa

para a União Europeia teve lugar

dentro da Sala Tejo.  As estruturas que

aí foram construídas assumem-se

como volumes claramente definidos

dentro de um espaço amplo que,

através da sua relação e modo de

agregação, estabelecem diferentes

níveis de acesso, circulação e estadia.

Circunscrevem espaços fechados destinados a actividades específicas, acústica

e visualmente encerrados, isolados de quaisquer perturbações exteriores. É esse

o caso das grandes salas de reuniões técnicas e ministeriais, mas também da

sala de conferências de imprensa da presidência, das salas de reuniões

bilaterais, das salas de briefing ou alguns dos gabinetes e salas de reunião a elas

associados, que integram igualmente as Instalações Permanentes.

O seu funcionamento beneficia da presença das salas e open-spaces que

constituem o Centro de Negócios bem como de outras áreas de apoio existentes

e essenciais (instalações sanitárias e zonas de copa para apoio ao serviço de

catering), nas quais a intervenção foi menos marcante ao nível da estrutura

espacial.

Desta forma, reconheceu-se a condição de estar dentro e fora, correspondendo o

fora a um espaço genérico de estar, em contínuo com o exterior do pavilhão.  De

facto, o invólucro definido pela edifício do Pavilhão Atlântico torna-se etéreo e

funcional.  Deixou de representar o limite entre exterior e interior para se constituir

apenas e só como limite do ponto de vista do controlo ambiental.  Esta

ambivalência entre espaços fluidos e contínuos e espaços encerrados,

claramente delimitados, remete para a possibilidade da integração espacial de

condicionalismos e de áreas de trabalho diferentes, sem descurar todas as suas

características funcionais e representativas.  Local, regional, continental ou

internacional, limite e infinito, concreto e abstracto são noções ambivalentes,

passíveis de serem integradas através de um dispositivo de hibridação, neste

caso de uma arquitectura que propõe a miscigenação de modelos espaciais.

No sentido de reconhecer este encontro como um ritual do quotidiano das

Instalações Permanentes, e também em resposta a um programa que estabelecia

zonas com acessos e hierarquias diferentes (as zonas amarela, azul e

encarnada), apostou-se de forma clara, esquemática e condicionante a toda a

organização funcional interior, pela separação dos acessos e entradas ao

edifício, conduzindo à concepção de um espaço central, unificador e conciliador

de encontro entre os vários intervenientes e utilizadores do centro.  De facto, a

separação desde a primeira instância, a do próprio ingresso ao edifício, entre

jornalistas (zona amarela), delegados (zona azul) e comitivas ministeriais (zona

encarnada) permitiu-nos que, na definição da organização interna do centro, e

respondendo a todas as questões intrínsecas ao guião programático que serviu

de base ao projecto, se tenha atingido uma solução arquitectónica que potenciou

toda a volumetria disponível, bem como a relação entre as partes disponíveis

para o centro (Sala Atlântico e Centro de Negócios).  No seu interior, como que

acentuando esta necessidade funcional de hierarquização de áreas, desenhou-se

um espaço vazio de atravessamento longitudinal do novo complexo que permite

uma comunhão entre os distintos intervenientes (jornalistas, delegados e

comitivas ministeriais).

Este é o gesto conceptual mais decisivo na configuração formal e espacial de

toda a intervenção para as Instalações Permanentes, de uma forma que

pretendeu responder directamente às necessidades de funcionamento específico

(separação de circuitos, possibilidades de flexibilização de usos dos espaços,

etc.) e genérico (espaços de descompressão, qualidade espacial e ambiental,

etc.) para os seis meses da Presidência Portuguesa.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2006, revisto 03 de Março de 2008
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INSTALAÇÕES PERMANENTES PARA A PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DO CONSELHO EUROPEU
NA SALA TEJO E CENTRO DE NEGÓCIOS DO PAVILHÃO ATLÂNTICO, EM LISBOA

EQUIPA TÉCNICA
Projecto Geral e coordenação
BAIXA, ATELIER DE ARQUITECTURA, LDA

Projecto Geral de Arquitectura
- Coordenação: Pedro Ravara, arquitecto
- Pedro Ravara, Nuno Vidigal, João Paulo Martins, Arquitectos
- Colaboração: Eva Grillo, Ana Grácio, Fabiana Pavel, Maria Marques,
Bruno Maltez, Filipe Barrocas, Arquitectos
- Condicionamento acústico: Fernando Palma Ruivo, Engenheiro

Projecto de Equipamento Fixo e Móvel
Projecto de Sinalização e Sinalética
- João Paulo Martins, Arquitecto e Nuno Caniça, Designer
- Colaboração: Pedro Batista, Designer

CLIENTE
Missão da Presidência,
Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal

DATA
Outubro de 2006 a Junho de 2007

ÁREA DE CONSTRUÇÃO
5.730,00m2

VALOR ORÇAMENTADO
7.000.000,00 euros

Projecto de Estabilidade
- BETAR - Estudos e Projectos de Estabilidade, Lda
- Miguel Vilar, Engenheiro Civil
- Sérgio Sousa Mártires, Engenheiro Civil

Projecto de Instalações Técnicas Especiais
- Tecnopert - Projecto e Planeamento, Lda

Imagem Gráfica
- AlbuquerqueDesigners

Gestão e Fiscalização de Obra
-Engexpor - Consultores de Engenharia
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