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02 ARQUITECTOS

AS MOÇÕES APROVADAS NA ASSEMBLEIA GERAL QUE CONCLUIU O 11º
CONGRESSO TRAÇAM GRANDES ORIENTAÇÕES GERAIS, QUE MERECEM
UMA LEITURA CUIDADA. QUEREMOS DESDE JÁ DESTACAR DUAS
DELAS: 
A  NECESSIDADE CRESCENTE DE UMA AFIRMAÇÃO ÉTICA POR PARTE
DA PROFISSÃO EM FACE DO PODER POLÍTICO. É O TEMA DA MOÇÃO B.
AO EXIGIR NOVA LEGISLAÇÃO EM MATÉRIA DE COMBATE À CORRUP-
ÇÃO, NOMEADAMENTE A DEFINIÇÃO DE CRIME ECONÓMICO APLICADA
À APROPRIAÇÃO ABUSIVA, POR PARTICULARES, DE MAIS VALIAS
URBANÍSTICAS OBTIDAS À MARGEM DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
TERRITORIAL, A MOÇÃO C EXEMPLIFICA ESSE IMPERATIVO ÉTICO;  
A DELIBERAÇÃO DE AVALIAR AS REGRAS ESTATUTÁRIAS E EVOLUIR
PARA UM MODELO ORGANIZATIVO MAIS PRÓXIMO DAS NECESSIDADES
E ASPIRAÇÕES DOS ARQUITECTOS. A MOÇÃO A DEU, QUANTO A ESTE
PONTO, UM CONTRIBUTO IMPORTANTE, SALIENTANDO A NECESSIDA-
DE DE REFORÇAR O PAPEL DOS NÚCLEOS E DELEGAÇÕES, LEVANDO
MAIS LONGE A DESCENTRALIZAÇÃO ESTATUTÁRIA E CRIANDO NOVOS
CANAIS DE COMUNICAÇÃO JUNTO DO PODER LOCAL, QUE É UM DOS
NOSSOS PRINCIPAIS INTERLOCUTORES.
SÃO DUAS GRANDES FRENTES DE TRABALHO QUE TENTAREMOS
LEVAR POR DIANTE, CONSCIENTES DE QUE É TAMBÉM POR AÍ QUE
PASSA A NOSSA CAPACIDADE DE RESPONDER AOS DESAFIOS COLOCA-
DOS PELOS NOVOS TERRITÓRIOS, TEMA CENTRAL DESTE CONGRESSO.
HELENA ROSETA

UM IMPERATIVO ÉTICO

11º CONGRESSO DOS ARQUITECTOS PORTUGUESES  
ALMADA 23 A 25 NOVEMBRO 2006



03 ARQUITECTOS

A
ESTRUTURAS
DESCENTRALIZADAS DA
ORDEM DOS ARQUITECTOS
UMA VISÃO LOCAL PARA UMA
ACÇÃO GLOBAL
O desenvolvimento sustentável de uma região é, hoje, um pilar
estruturante para o crescimento das cidades de menor dimensão no
nosso país.
A produção arquitectónica enquanto recurso ocupa um papel fun-
damental na sustentabilidade dos nossos territórios, mas não se
esgota em si mesmo, serve de alavanca para o desenvolvimento das
regiões, potenciando vertentes como o Turismo e a Economia, além
de adicionar um valor estratégico na qualidade da construção, do
ambiente urbano e qualidade de vida.
A definição da acção da Arquitectura como um direito dos cidadãos
e como valor essencial para o desenvolvimento equilibrado das cida-
des e do território, nomeadamente, na qualidade de vida, coesão
social e competitividade, é um valor defendido desde sempre pela
Ordem dos Arquitectos.
Mais recentemente e reafirmado no último Congresso, foi definido
como objectivo descentralizar as estruturas da Ordem através das
Delegações e Núcleos que, nos últimos anos, se têm implementado
no território fora dos grandes centros urbanos.
A afirmação dos Núcleos e Delegações passa por um objectivo claro
e um papel preponderante nessa sua acção: o de uma Ordem dos
Arquitectos descentralizada e aberta a toda a comunidade, passan-
do estas estruturas a serem os interlocutores privilegiados no terre-
no, estabelecendo uma plataforma de relações institucionais com
as autarquias e outras instituições locais; assim como de reforço no
apoio aos arquitectos que vão optando por sair das áreas metropo-
litanas e fixam a sua actividade no território periférico (ainda) rarefei-
to destes profissionais.
Os Núcleos e Delegações têm desempenhado um papel junto dos
seus territórios de significativo valor na representação da Ordem
dos Arquitectos nos locais onde estão, nas inúmeras actividades cul-
turais (exposições, seminários, congressos, conferências, palestras,
publicações, e também na divulgação de iniciativas paralelas à
Arquitectura como manifestações de menor escala mas     igualmen-
te importantes como reuniões e encontros temáticos por eles pro-
movidos em parceria com as forças vivas dos seus territórios numa
permanente articulação com os meios de comunicação social, pro-
motores e entidades com competências locais passando pelas
autarquias. Sempre que se proporciona espaço de debate e refle-
xão, sempre que se fala de arquitectura a presença dos núcleos e
delegações afirma-se nas regiões. Uns com acções mais concerta-
das outros de forma mais isolada mas com um propósito claro na
defesa de mais e melhor Arquitectura.

Mas os Núcleos e Delegações, na sua acção enquanto estruturas
descentralizadas da Ordem, desempenham nos seus territórios um
papel fundamental para a afirmação da Arquitectura que é a repre-
sentação institucional.
Essa representação deve ser crescente e concertada com as
Secções Regionais e o Conselho Directivo Nacional para uma efecti-
va afirmação local das políticas de defesa e promoção da
Arquitectura e de enraizamento dos arquitectos no território.
Para isso, urge clarificar o conceito predefinido das comunidades
locais acerca da profissão Arquitecto, num sentido lato e abrangen-
te, enquanto técnicos de intervenção no território, com uma visão
universal e transversal a outras áreas e que não se esgota apenas na
construção.
São estes os desafios que nós, enquanto Núcleos e Delegações dos
nossos territórios, nos deparamos na procura da afirmação da
Arquitectura nas nossas regiões.
Tomando em consideração a experiência dos arquitectos que têm
dinamizado as Delegações e Núcleos, consideramos assinalável e
bastante positivo o balanço que podemos fazer, tendo em conta o
curto período da sua implementação. Contudo, tendo em vista um
desempenho mais forte e claro destas estruturas, entendemos que
a sua acção deve ser reforçada e mesmo objecto de algumas altera-
ções no seu funcionamento.

NESTE SENTIDO PROPOMOS OS SEGUINTES PONTOS:

■ Clarificar as estruturas locais da Ordem, para uma melhor per-
cepção desta por parte da sociedade em geral, unificando num
único tipo - a Secção Local (forma de organização descentralizada)
em substituição dos actuais Núcleo e Delegações;

■ Procurar a identificação destas estruturas com unidades territo-
riais que já traduzam um reconhecimento público das regiões
administrativas, sem prejuízo de encontrar delimitações que
correspondam melhor à escala e às dinâmicas locais;

■ Procurar formas inclusivas de participação dos membros da
Ordem nas actividades e na dinamização destas estruturas que
invertam a tendência de desinteresse dos arquitectos pela acção
da Ordem;

■ Privilegiar o local de exercício da profissão, nas suas diversas for-
mas, como factor determinante da pertença dos membros às res-
pectivas áreas de intervenção local (e mesmo regional), em detri-
mento do local de residência particular, sem no entanto deixar de
permitir a opção individual por um ou outro critério;

■ Encontrar formas de financiamento e de gestão financeira que
premeiem o melhor desempenho e uso dos recursos existentes,
sem prejuízo de assegurar os meios suficientes ao regular funcio-
namento destas estruturas;

■ Criar mecanismos de progressiva transferência de serviços e
competências das estruturas nacionais e regionais para as locais,
que se mostremnecessárias e desejáveis;

■ Estimular um melhor inter-relacionamento entre os vários níveis
organizacionais da Ordem articulando estratégias de acção e
intervenção concertadas;

■ Aproximar as formas de eleição, constituição e funcionamento
das estruturas locais àquelas das secções regionais e nacionais.

Tendo em vista atingir estes objectivos, que se podem traduzir
numa Ordem dos Arquitectos mais representativa e próxima dos
arquitectos e da sociedade, e com base na experiência adquirida
pelas Delegações e Núcleos que estão em actividade, afigura-se-nos
importante que seja revisto o Estatuto da Ordem dos Arquitectos -
sem prejuízo da oportunidade da revisão de outros aspectos - no
que se refere à forma, organização e competências das estruturas
locais da Ordem. 

B
OS ARQUITECTOS 
E A POLÍTICA
POR UMA INTERVENÇÃO
ABRANGENTE E ETICAMENTE
RESPONSÁVEL DOS
ARQUITECTOS PORTUGUESES
O papel da Arquitectura, como actividade de interesse público e
recurso fundamental para a construção qualitativa do território e
para o desenvolvimento do país, passa desejavelmente por uma
intervenção política mais abrangente e eticamente responsável por
parte dos Arquitectos Portugueses.
Presidem a esta moção razões culturais, económicas, sociais e
ambientais, porque a participação dos Arquitectos Portugueses na
comunidade, para além do registo projectual, deve constituir uma
mais-valia para o desenvolvimento e para o reforço da cultura
democrática, reconhecendo-se o Arquitecto como um coordenador
da construção das pequenas e grandes obras e integrador de outros
saberes e especialidades.
Reconhecendo que, fundamentalmente é o «país das autarquias»
que constrói ou destrói Portugal, as experiências políticas dos subs-
critores desta moção traduzem as dificuldades manifestas em con-
cretizar, no seio dos executivos camarários, a cultura urbana e arqui-
tectónica, de forma a incentivar a qualidade da arquitectura e da
paisagem, tanto no meio urbano, como rural, aliás de acordo com o
recente Programa Nacional de Política do Ordenamento do
Território.
Não são raras as vezes em que assistimos à iletracia generalizada e
a actos de prepotência ou desconsideração por causas em prol da
qualidade da arquitectura e do espaço público. A situação agrava-se
quando esses actos são legitimados por alguns Arquitectos, passiva
ou activamente, tanto no cenário político, como na fragilidade de
como analisam o licenciamento de obras particulares ou desenvol-
vem projecto no seio dos serviços camarários.
Para uma cultura democrática sã, é indispensável que as cidades,
como territórios por excelência da democracia, sejam alimentadas
de correntes de opinião e de agentes políticos mais esclarecidos em
matérias de cultura urbana e arquitectónica, com efeitos no ordena-
mento urbano e rural dos nossos municípios.
A participação dos Arquitectos Portugueses na política activa confe-
re um maior enquadramento à necessária assunção, por parte do
Estado, de formalizar uma Política de Arquitectura, como acontece
na maior parte dos países da União Europeia, que têm políticas
públicas de arquitectura aprovadas pelos respectivos parlamentos
há já vários anos, de acordo com a Resolução do Conselho de 12 de
Fevereiro de 2001, respeitante à qualidade arquitectónica no meio
urbano e rural (2001/C73/04).
Fora da Europa, temos o caso paradigmático da cidade brasileira de
Curitiba, numa acção protagonizada pelo arquitecto Jaime Lerner,
enquanto Prefeito, que promovendo o trabalho de um conjunto
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vasto de arquitectos, em articulação com outras especialidades, tor-
nou Curitiba numa cidade exemplar no aproveitamento sustentável de
recursos e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Uma intervenção abrangente e eticamente responsável dos
Arquitectos Portugueses, na política, pode intensificar os esforços da
Ordem dos Arquitectos em prol do exercício da Profissão e interpretar
convenientemente o Programa Nacional de Política de Ordenamento
do Território para o melhor conhecimento e para a promoção da arqui-
tectura e da concepção urbanística, bem como para uma maior sensi-
bilização e formação das entidades comitentes e dos cidadãos para a
cultura arquitectónica, urbana e paisagística. Mas também é desejável
que a Ordem dos Arquitectos esteja atenta às iniciativas que, no qua-
dro das autarquias portuguesas, defendam essa cultura, para que lhes
dê o devido enquadramento e apoio, sejam estes solicitados ou não
por parte de quem as promove.

■ A Ordem dos Arquitectos deve realizar reuniões periódicas com
arquitectos autarcas considerando-os um veículo privilegiado junto
das autarquias para concretização das suas estratégias relativa-
mente às políticas de ordenamento do território e à qualidade na
arquitectura;

■ A Ordem dos Arquitectos deve realizar um programa de formação
em cultura urbanística para autarcas não arquitectos com o objecti-
vo de qualificar as correntes de opinião com efeitos nos cidadãos em
geral;

■ A Ordem dos Arquitectos deve fazer esforços para liderar a realiza-
ção do dossier “Política de Arquitectura e da Paisagem em Portugal”
de acordo com o Programa Nacional de Política de Ordenamento do
Território - em articulação com outras políticas porque a Política de
Arquitectura é um interesse transversal a várias áreas governativas
-, a apresentar no Fórum Europeu das Políticas de Arquitecturas no
âmbito da presidência portuguesa da União Europeia em 2007.

C
1. INTRODUÇÃO
Ao escolher como tema do 11º Congresso “Novos Territórios”, quise-
mos trazer para o centro dos debates deste Congresso as mudanças
que se estão a verificar na profissão e no país. E quisemos também
abrir o caminho para a discussão das mudanças que consideramos
imprescindíveis no papel e desempenho da Ordem dos Arquitectos.
O estudo “Profissão: Arquitecto/a”, encomendado pela Ordem dos
Arquitectos ao Instituto de Ciências Sociais, coordenado por
Manuel Villaverde Cabral e Vera Borges, mostra-nos uma profissão
extremamente jovem, com uma percentagem crescente de mulhe-
res. O exercício da actividade principal por conta própria é minoritá-
rio e uma grande parte trabalha como assalariado ou a recibo
verde. Estamos longe do retrato tradicional das chamadas profis-
sões liberais. O estudo revela ainda uma forte tensão entre vocação
e profissão: de um lado o “orgulho de ser arquitecto”, do outro os
problemas vividos no dia-a-dia. De tudo isto resulta uma grande
insatisfação, sobretudo entre os mais jovens e as mulheres, que se
estende à actuação da própria Ordem.
As mudanças ocorridas no território - de que o projecto “Cidade e
Democracia” da iniciativa da Ordem dos Arquitectos e da Fundação da
Juventude dá eco, e do qual resultou o estudo coordenado pelo profes-
sor Álvaro Domingues - também nos colocam novos desafios. Se a
arquitectura se vem afirmando como um valor cultural e patrimonial
cada vez mais relevante, com prestígio nacional e internacional, o terri-
tório onde ela se desenvolve surge como cada vez mais problemático.
Duas décadas de planeamento municipal não conduziram a um cresci-
mento equilibrado das cidades, nem a uma resposta satisfatória quan-
to à distribuição equitativa dos equipamentos, o acesso à habitação
condigna e a preservação da paisagem e dos recursos naturais. As
transformações nos padrões da produtividade e das acessibilidades
não incorporaram medidas de sustentabilidade, pelo que Portugal se
encontra atrasado no cumprimento de metas internacionais a que se
vinculou, como o Protocolo de Quioto. 
O desordenamento territorial afecta a capacidade competitiva das
nossas cidades e da própria economia nacional. Há evidentemente
experiências positivas e pioneiras, sobretudo ao nível das interven-
ções locais, com equipas técnicas competentes e decisores empen-
hados. Mas há também muito erro e muita cedência à pressão de
interesses particulares. A multiplicação de instrumentos legais e
regulamentares desarticulados, muitas vezes até contraditórios,

acaba por ter como efeito perverso aumentar a morosidade, a inér-
cia e a opacidade das decisões. 
O poder político serve-se da arquitectura quando lhe interessa ficar
associado ao poder icónico que esta sempre traz consigo. Mas conti-
nua a ignorar a arquitectura quando se trata de reconhecer e definir
com clareza o quadro legal de nossa actividade. 
A própria Ordem encontra-se num momento de viragem. Depois de
cinco anos em que as principais energias internas se consumiram no
processo de admissão, finalmente estabilizado, e para lá da presença
em muitas actividades culturais de promoção da arquitectura, são
notórias as nossas deficiências e dificuldades no desempenho das atri-
buições estatutárias. A estrutura hierárquica moldada no nosso
Estatuto, herdada da tradição associativa bipolarizada entre Lisboa e
Porto, já não responde satisfatoriamente à necessidade de represen-
tação institucional, nomeadamente em face das profundas alterações
estruturais que se avizinham na organização territorial do país.
Também a prestação de serviços e a defesa dos interesses dos asso-
ciados se ressentem. A lógica de “balcão único” é cada vez mais solici-
tada, com as novas tecnologias a assumirem um papel de destaque.
Mas essa lógica contende com a repartição de competências estatutá-
rias, potenciando sobreposições, duplicações e lacunas que dificultam
o melhor desempenho de todos os órgãos sociais. 
Por outro lado, a descentralização consumada com a abertura de dele-
gações e núcleos levanta novas questões, designadamente o reforço
da representatividade do nível local nos órgãos directivos da Ordem. 
Em suma, há hierarquia a mais e participação a menos, numa Ordem
jovem que, apesar disso ou talvez por isso mesmo, não pode deixar de
se questionar sobre o seu próprio futuro. E há ainda a envolvente
externa, nomeadamente europeia, com o seu contexto de desregula-
ção e liberalização, que também põe em causa o papel regulador das
associações profissionais públicas. 

2. RECOMENDAÇÕES E PROPOSTAS 
Os quatro painéis do Congresso permitiram enquadrar e aprofundar
moções, propostas e recomendações apresentadas. Sem qualquer
pretensão de sermos exaustivos, apresentamos as seguintes propos-
tas: 

2.1 RESPONSABILIDADE E CONHECIMENTO
É conhecido o contexto em que nos encontramos, desde a aplicação do
processo de Bolonha no ensino superior em Portugal até ao reconhe-
cimento das exigências técnico-legais crescentes e ao aparecimento
de novas áreas profissionais vizinhas da arquitectura. 

ASSIM, PROPOMOS:
2.1.1 que a Ordem continue o seu trabalho de acompanhamento do ensi-
no da Arquitectura norteando os seus critérios de exigência com o
estabelecido na Directiva 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 7 de Setembro, relativa ao reconhecimento das qualifica-
ções profissionais, às orientações na União Internacional dos
Arquitectos e do Conselhos dos Arquitectos da Europa, em diálogo
com o Estado e com as Instituições de Ensino;
2.1.2 que no âmbito do acompanhamento do ensino da arquitectura, dê
particular atenção à aplicação do processo de Bolonha, tendo em
conta a excepção prevista no decreto lei nº 74/2006, de 24 de Março,
que consagra para a arquitectura a exigência de uma formação supe-
rior de ciclo longo;
2.1.3 que a Ordem defenda como objectivos principais de Bolonha a con-
sagração da reciprocidade entre escolas e o aumento da mobilidade,
sem diminuição das exigências de qualificação. Estes objectivos não
devem ser desvirtuados invocando pressa ou condicionantes orça-
mentais;
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2.1.4 que seja aprofundado o papel da Ordem no apoio aos estagiários,
quer através do Provedor do Estagiário, quer procurando incentivar,
diversificar, multiplicar e publicitar oportunidades de estágio, nomea-
damente através do acesso às possibilidades abertas pelo Plano
Tecnológico e pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-
2013 (QREN);
2.1.5 que sejam defendidas pela Ordem a valorização e dignidade dos
estágios e as boas práticas, nomeadamente o princípio do direito à
remuneração do estágio;
2.1.6 que a Ordem participe activamente no sistema nacional de avalia-
ção do ensino superior previsto no já referido DL n.º 74/2006, bem
como na emissão de pareceres, a pedido do governo ou de outra enti-
dade competente, nomeadamente comunitária, sobre a conformidade
dos cursos de arquitectura com as exigências das Directivas
85/384/CEE, de 10 de Junho (Directiva Arquitectos) e Directiva
2005/36/CE, de 7 de Setembro;
2.1.7 que a Ordem tenha uma posição neutral face ao eventual apareci-
mento de novas ordens ou associações profissionais públicas desde
que não seja posto em causa o conteúdo dos actos próprios de arqui-
tectura incluído no nosso Estatuto;
2.1.8 que a Ordem se pronuncie publicamente e actue judicialmente
sempre que o Estado português não cumpra as exigências a que está
obrigado pelas Directivas atrás referidas; 
2.1.9 que, em face das crescentes responsabilidades e exigências profis-
sionais e à imagem de muitos dos nossos parceiros europeus, seja ava-
liada a possibilidade de implementar um sistema de formação contí-
nua para os associados da Ordem, seja em iniciativa própria ou em
parceria estabelecendo linhas orientadoras e objectivos a atingir com
a formação; e que a formação seja articulada a nível nacional para
garantir o acesso aos membros de todo o território nacional;
2.1.10 que a Ordem acompanhe e participe nos sistemas de formação
profissional complementar em desenvolvimento no quadro do
Conselho dos Arquitectos da Europa (CAE) e da União Internacional
dos Arquitectos (UIA); 
2.1.11 que a Ordem continue a participar activamente no aprofundamen-
to e divulgação da cultura arquitectónica, nomeadamente através de
iniciativas próprias ou em parceria, que devem ser diversificadas, plu-
rais, financeiramente sustentáveis e acessíveis aos cidadãos;
2.1.12 que sejam equacionados mecanismos de reconhecimento profis-
sional entre arquitectos lusófonos;
2.1.13 que a Ordem potencie os resultados do Inquérito à Arquitectura
do século XX em Portugal no quadro do novo programa comunitário
Cultura 2007-2013, procurando completar o trabalho já realizado e
articulá-lo com outros países.

2.2 SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA
A conciliação dos valores da sustentabilidade e da cidadania na prática
da arquitectura e do planeamento exige mudanças no nosso desem-
penho. Os Arquitectos são cada vez mais chamados a reciclar realida-
des edificadas já existentes. Precisamos de ter critério nas escolhas
sobre o que deve ser mantido e o que pode ser alterado, tendo em
conta o ciclo de vida dos materiais, as novas exigências funcionais, a
escassez de recursos disponíveis, a qualidade arquitectónica e o valor
identitário do edificado. Mas também será preciso que as operações de
reconversão urbanística obedeçam aos valores da coesão social e da
participação dos interessados. O que nos coloca desafios de comunica-
ção, pois é muito desigual a informação que detemos, enquanto técni-
cos, daquela a que a maioria dos cidadãos tem acesso. Há problemas
de linguagem e de descodificação. E há uma necessidade crescente de
promover a educação para a cidadania, incluindo nela o conhecimento
e compreensão das formas e funcionamento das cidades.

ASSIM, PROPOMOS:
2.2.1 defender a introdução de indicadores de ordenamento que permi-
tam avaliar e monitorizar a sustentabilidade do território e a sua evo-
lução ao longo do tempo;
2.2.2 defender a criação de observatórios que elaborem relatórios
periódicos para divulgação pública, a exemplo dos dados estatísticos
do INE;
2.2.3 propor a generalização de rotinas de debate público, envolvendo a
comunicação social, sobre as intenções e objectivos dos planos e das
operações urbanísticas, desde as fases iniciais e não apenas após a sua
conclusão;
2.2.4 que a Ordem intervenha mais activamente no debate público de
projectos ou planos a nível local, regional ou nacional, proporcionando
aos cidadãos e a outras organizações a possibilidade de conhecer e
tomar posições em tempo útil sobre as alterações de uso do solo ou as
transformações previstas no tecido urbano;
2.2.5 que o Provedor da Arquitectura tenha condições para poder des-
empenhar nesta matéria um papel relevante e pioneiro;
2.2.6 que na gestão do território sejam sempre tidas em conta as exi-
gências de coesão e solidariedade global decorrentes dos grandes
compromissos internacionais;
2.2.7 que, no desenvolvimento quotidiano de projectos e planos que
constitui a essência da nossa actividade, sejam sempre acauteladas as
exigências de acessibilidade, responsabilidade ambiental e eficiência
energética, hoje inseparáveis da qualidade arquitectónica;
2.2.8 que o contributo da arquitectura para a formação cívica dos cida-
dãos, tanto a nível da escolaridade obrigatória como nos outros graus
de ensino, seja devidamente reconhecido e valorizado, designadamen-
te no âmbito de políticas públicas de arquitectura, a desenvolver aos
níveis nacional, regional e local;
2.2.9 que a Ordem contribua para combater o défice de participação no
debate sobre o território e a cidade, nomeadamente promovendo
junto dos arquitectos a necessidade de tornar legíveis os documentos
técnicos de suporte à participação, já que os arquitectos são produto-
res privilegiados de informação;
2.2.10 que a Ordem promova o debate e envolvimento na reflexão sobre
a cidade e a cidadania, nomeadamente incentivando o Europan junto
dos jovens arquitectos como espaço de intervenção à escala interna-
cional;
2.2.11 instituição de modelos e canais dedicados de comunicação e divul-
gação à sociedade, dos objectivos, resultados e responsabilidades,
inerentes ao trabalho do arquitecto.

2.3 MERCADO E TERRITÓRIO
Os conflitos entre a pressão do mercado e as opções de planeamento
estão na ordem do dia. Urbanizar ou reconverter significa sempre mul-
tiplicar o valor do solo. Por isso o desenho do território e da cidade não
são neutros do ponto de vista do mercado. É também essa a posição do
manifesto “Por una nueva cultura del territorio”, subscrito por dezenas
de arquitectos, urbanistas e outros profissionais espanhóis e divulga-
do na imprensa do país vizinho em Maio deste ano. 
A defesa de uma nova cultura do território deve ser baseada nos
seguintes princípios:
■ O solo é um bem não renovável, essencial e escasso;
■ O território é uma realidade complexa e frágil, que contém valores
ecológicos, culturais e patrimoniais que não se reduzem ao preço do
solo;
■ Um território bem gerido é um activo económico de primeira ordem;
■ O planeamento territorial e a gestão urbanística são instrumentos
essenciais da actuação dos poderes públicos;
■ O planeamento municipal deve ter como objectivos garantir a todos
os cidadãos os direitos constitucionais à habitação e ao ambiente;
■ O planeamento territorial deve permitir consensos básicos sobre os
traçados das redes, o desenvolvimento urbano, a localização dos equi-
pamentos públicos, o sistema de espaços livres e a defesa da paisa-
gem;

■ O Estado e as autarquias detêm uma responsabilidade solidária no
planeamento territorial, com vista a uma gestão integrada do territó-
rio;
■ Deve ser adoptado um paradigma humanista e social no urbanismo,
em contraposição ao actual modelo dominante, mercantilista e rodo-
viarista.

Assim, propomos a concretização destes princípios, nomeadamente
através dos seguintes aspectos:
2.3.1 revisão dos mecanismos de planeamento de pormenor, demasia-
do morosos para serem eficazes;
2.3.2 discussão e avaliação dos objectivos e resultados das Sociedades
de Reabilitação Urbana e das Sociedades Polis, envolvendo a opinião
pública, à luz dos valores culturais e sociais da defesa do património;
2.3.3 definição em lei do princípio da recuperação pelo erário público das
mais-valias resultantes da multiplicação do valor do solo, na sequência
da aprovação de planos territoriais ou reconversões urbanísticas, à
semelhança do que sucede na generalidade dos países ocidentais;
2.3.4 defesa junto do poder legislativo da criminalização da apropriação
privada abusiva das mais valias resultantes de transformação do uso
do solo obtidas à margem das directrizes previstas em instrumentos
de gestão de território;
2.3.5 modernização e simplificação dos procedimentos de licenciamen-
to, com contrapartida no aumento da responsabilização dos técnicos
autores de projecto;
2.3.6 respeito pelos direitos de autoria de projectos e planos;
2.3.7 valorização profissional e ética dos técnicos da administração
pública, cuja formação, isenção e independência no desempenho das
suas funções devem ser salvaguardadas e asseguradas;
2.3.8 articulação da política fiscal com a política de defesa do patrimó-
nio, nomeadamente repondo os benefícios fiscais que se pretendem
retirar aos edifícios classificados;
2.3.9 a Ordem dos Arquitectos deve pugnar para que seja cumprida a lei
que comete ao Estado e às autarquias a responsabilidade de elaborar
relatórios bianuais sobre o estado do ordenamento do território;
2.3.10 que a Ordem defenda a necessidade de garantir o direito à habi-
tação consagrado na Constituição e colabore com outras entidades
empenhadas na mesma causa, nomeadamente a “Plataforma artigo
65 - Habitação para Todos”.

2.4 ÉTICA E CONCORRÊNCIA
As vantagens de operar no mercado alargado e aberto da União
Europeia deveriam, em princípio, levar à protecção dos cidadãos
enquanto consumidores. Mas podem transformar-se em desvanta-
gens, dada a desigual situação económica em que se encontram os
diferentes países da União. 
Também a nível nacional se verificam situações contraditórias. O exer-
cício da arquitectura está legalmente reservado aos membros da
Ordem, mas a lei continua a tolerar situações em que outros profissio-
nais exercem actos próprios dos arquitectos. Face à concorrência e à
desregulação económica que a tem acompanhado, o papel da Ordem
na auto-regulação da profissão é mal compreendido. Sabemos que as
regras de actuação entre pares também têm consequências nas con-
dições efectivas da prestação de serviços de arquitectura e na garan-
tia dos direitos do consumidor. 
Tudo isto faz com que as posições da Ordem estejam muito condicio-
nadas, nomeadamente em tudo o que respeita às questões de contra-
tação de projectos, tabelas de honorários, trabalho assalariado, etc.
Por um lado somos pressionados para agir, por outro estamos de mãos
e pés atados com o contexto de "liberalização" que nos é imposto.
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POR ISSO PROPOMOS:
2.4.1 que todo e qualquer cidadão possa saber, por simples consulta
ao sítio da Ordem e sem custos, se qualquer pessoa em concreto é
membro da Ordem em efectividade de funções, podendo em conse-
quência desempenhar os actos próprios da profissão;
2.4.2 que a Ordem exerça uma função pedagógica e disciplinar contra
o abuso de funções, esclarecendo as vantagens para o consumidor
do recurso a profissionais qualificados;
2.4.3 que a Ordem utilize o seu sítio para promover o conhecimento
sobre o trabalho dos associados (por exemplo, através de uma gale-
ria de projectos aberta a todos os membros em efectividade de fun-
ções ) potenciando ao mercado uma informação plural e uma pes-
quisa rápida sobre quem são e o que fazem os arquitectos
portugueses;
2.4.4 que a Ordem mantenha um contacto regular e recíproco com as
outras associações profissionais públicas, numa lógica colaborativa,
no sentido de melhorar as condições do exercício da profissão num
quadro multidisciplinar e de defender a elevação da qualificação de
todo o sector da construção civil, nomeadamente no quadro da
Plataforma Nacional Tecnológica para a Construção Civil, prevista
no próximo QREN;
2.4.5 que a Ordem estabeleça relações crescentes de cooperação
com o sector dos produtores e fornecedores de materiais e equipa-
mentos, difundindo e aprofundando o conhecimento sobre novos
processos, novos materiais e novas aplicações e estimulando a
investigação aplicada;
2.4.6 que o Estado, as autarquias e o sector público apostem no
potencial da arquitectura portuguesa e promovam um acesso alar-
gado à encomenda pública, caminho que não só incentivará a quali-
dade, mas também será o único economicamente viável e social-
mente equitativo;
2.4.7 que, no âmbito do novo Código da Contratação Pública e na
sequência do parecer que sobre ele emitimos, a Ordem defenda a
importância do concursamento na encomenda pública de
Arquitectura, tornando-a modelar e capaz de influenciar o modo
como a sociedade valoriza o território. E que seja diminuído o limite
do valor previsto para o ajuste directo;
2.4.8 que sejam previstos mais modos de concursamento e que a
escolha de soluções seja feita através de critérios de natureza qua-
litativa e não pelos critérios redutores de preço, prazos e curriculae; 
2.4.9 que seja defendida a clara separação entre trabalhos de con-
cepção e trabalhos de construção, contrariando a lógica da concep-
ção-execução, que dificulta a necessária compatibilidade entre a
melhor gestão dos recursos e a mais elevada qualificação da con-
cepção e da execução;
2.4.10 que a Ordem se empenhe na revisão e actualização do Código
Deontológico, bem como na sua ampla divulgação e aplicação;
2.4.11 que seja lançada uma Carta dos Direitos e Deveres do
Arquitecto, no quadro da revisão do Código Deontológico;
2.4.12 que a Ordem trabalhe no sentido de conseguir posições concer-
tadas, a nível internacional, quer através do Conselho de Arquitectos
Europeus, quer através das outras filiações internacionais, no senti-
do de defender a arquitectura, a dignidade da profissão e os direitos
dos consumidores;
2.4.13 A Ordem deverá promover um estudo comparativo sobre os
honorários de arquitecto, tendo em conta a legislação comunitária
sobre concorrência, os trabalhos do Conselho de Arquitectos da
Europa nesta matéria e a definição dos conteúdos concretos dos
actos de projecto, que permita a publicação de valores de referência
para honorários profissionais;
2.4.14 que a Ordem intervenha no sentido de dignificar as condições
do exercício da actividade profissional (incluindo durante o estágio),
nomeadamente defendendo o respeito pelo direito à remuneração
condigna do arquitecto, tendo em conta as qualificações e respon-
sabilidade envolvidas no desempenho da sua actividade; 

2.4.15 Avaliação da subscrição, por parte da Ordem dos Arquitectos,
de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional sob forma colecti-
va, de modo a garantir à sociedade a assunção da responsabilidade
pelos actos próprios da profissão dos seus membros.

3. RECOMENDAÇÕES 
E PROPOSTAS GERAIS
3.1 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E QUALIDADE ARQUITECTÓNICA
Em 18 de Maio passado, a Assembleia da República aprovou por
unanimidade, na fase de generalidade, o projecto de lei nº 183/X
“Arquitectura: Um direito dos cidadãos, um acto próprio dos arqui-
tectos (Revogação parcial do Decreto 73/73, de 28 de Fevereiro)”
resultante de uma iniciativa legislativa de cidadãos lançada pela
Ordem. Passaram-se meses e nada aconteceu, apesar de a lei pre-
ver prazos curtos, já ultrapassados, para a conclusão do processo
legislativo. Está em falta a Assembleia e está em falta o Governo, por
não cumprirem nem a lei nem os compromissos assumidos.

ASSIM, PROPOMOS:
3.1.1 exigir da Assembleia da República, através do seu Presidente e
de todos os Grupos Parlamentares, que agendem para votação na
especialidade e final global o projecto de lei nº 183/X “Arquitectura:
Um direito dos cidadãos, um acto próprio dos arquitectos
(Revogação parcial do Decreto 73/73, de 28 de Fevereiro)” dando
cumprimento ao estipulado pela lei das iniciativas legislativas de
cidadãos;
3.1.2 exigir que a legislação sobre qualificação dos autores de projec-
tos e planos se traduza num aumento das exigências de responsabi-
lização e qualificação e não numa cedência às facilidades ou aos
interesses instalados. O Estado não pode demitir-se da defesa do
interesse público, da salvaguarda dos valores territoriais e da quali-
dade arquitectónica;
3.1.3 recorrer para as autoridades nacionais e comunitárias compe-
tentes, caso o poder legislativo, por acção ou omissão, desfigure os
objectivos do projecto de lei nº 183/X, ou seja, não reconheça aos
arquitectos o direito de exercerem os actos próprios da sua profis-
são, como tal definidos no Estatuto da Ordem;
3.1.4 exigir que as autoridades nacionais procedam à integração de
toda a regulamentação dispersa e avulsa, geral ou sectorial, a que
estão obrigados os autores de projecto, num único Código Técnico
da Construção, previsto na legislação portuguesa desde 1999, e a
exemplo do que vem sucedendo noutros países da UE, em que os
direitos dos cidadãos merecem respeito e a qualidade da arquitectu-
ra é um desígnio que norteia a actividade do legislador.

3.2 OUTRAS PROPOSTAS GERAIS 
Propomos que a Ordem tenha um papel mais activo na elaboração
de legislação propondo a alteração de diplomas, criando mecanis-
mos que permitam a fácil participação dos arquitectos interessados,
preparando as matérias que afectam o exercício da arquitectura
antecipando-se às iniciativas do poder legislativo. 

3.3 UMA ORDEM PARA QUÊ?
O nível de participação dos associados nas actividades da Ordem é
baixo, o que contrasta com o elevado grau de insatisfação ou indife-
rença face à Ordem revelado pelo estudo “Profissão: Arquitecto/a”.
Por outro lado, a nossa capacidade institucional de resposta às múl-
tiplas missões que nos estão confiadas fica bastante aquém das
solicitações da sociedade e dos associados. 
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.
As possibilidades que se abrem à prestação de serviços com base
nas novas tecnologias de informação e comunicação, que permiti-
rão simplificar, desburocratizar e ampliar a actuação da Ordem,
esbarram com a definição de competências estatutárias desenha-

das para outro tempo, outros modos de comunicação e outros pro-
cessos de tomada de decisão. A falta de representatividade das
Assembleias gerais, onde poucas dezenas tomam decisões em
nome de catorze mil, também nos interpela. Finalmente, a quantida-
de de processos judiciais que nos têm vindo a ser movidos e que se
relacionam com eventuais inconstitucionalidades do nosso próprio
Estatuto contribui para a urgência de nos questionarmos sobre o
modelo organizativo que nele se contém.
O novo sistema de contabilidade analítica já implementado permite
verificar que há recursos mal utilizados, repetição de tarefas e má
circulação da informação entre todos os órgãos executivos, que por
sua vez prestam contas a assembleias distintas. Há lacunas, sobre-
posições, conflitos e falta de meios, onde devia haver missões claras,
profissionalização, boa comunicação e economia de recursos. A par-
tilha de responsabilidades neste quadro é difícil e deixa muitas
zonas cinzentas em que as decisões não são tomadas ou não são
escrutinadas por ninguém.
Tudo isso tem reflexos na vida associativa, na sobrecarga de alguns
dos eleitos, na desmotivação de outros, na pouca participação dos
associados, nas dificuldades quotidianas sentidas pelos serviços e
nas queixas dos que a nós se dirigem.
Por todas estas razões entendemos que chegou a altura de avaliar,
não apenas o desempenho dos órgãos, mas também as regras que
nos regem, ou seja o modelo organizativo do Estatuto.

ASSIM, PROPOMOS:
3.3.1 que o Congresso delibere desencadear um processo de debate
interno sobre os Estatutos da Ordem, que deverá culminar com a
apresentação de um projecto de alteração estatuária a submeter à
Assembleia Geral e a referendo interno, devendo posteriormente
ser apresentado à Assembleia da República, que tem competência
reservada para deliberar sobre os estatutos das associações profis-
sionais públicas;
3.3.2 que a metodologia de revisão dos Estatutos seja definida pela
Assembleia Geral;
3.3.3 finalmente, porque é essa a razão de ser da nossa existência
como associação profissional, ter sempre presente que o nosso
objectivo principal é prestar bom serviço aos associados e à socieda-
de, defendendo o interesse público e os consumidores. 

11º CONGRESSO DOS ARQUITECTOS PORTUGUESES MOÇÕES DE ORIENTAÇÃO 

A Comissão Organizadora do 11.º Congresso dos Arquitectos
Portugueses foi constituída pelos arquitectos Helena Roseta, 
João Afonso e Cristina Salvador (CDN), Leonor Cintra Gomes 
e Pedro Homem de Gouveia (CDRSul), Teresa Calix 
(CDRNorte), João Belo Rodeia, Rogério Gonçalves e Luís Vilhena 
(Conselho Nacional de Delegados) e José Romano. 
Os arquitectos Carlos Guimarães (Presidente do Congresso), 
Carlos Prata (Assembleia Regional Norte), Mafalda Santos
(Assembleia Regional Sul), Sara Godinho e Mário Trindade
(secretários da Mesa da Assembleia Geral) conduziram 
os trabalhos do Congresso. 
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O OBJECTIVO E O LOCAL
No segundo dia do Congresso, no Fórum Romeu Correia, em sessão
aberta ao público foram apresentados os resultados do Workshop
“Novos Territórios, Novas Oportunidades” organizado pela OA e a
Câmara Municipal de Almada no período que antecedeu o Congresso.
O Workshop tinha como objectivo debater uma situação concreta,
dar um contributo dos arquitectos para a reflexão sobre um “proble-
ma” urbano e de arquitectura (mobilidade, centralidades, áreas urba-
nas de génese ilegal, parques urbanos, património). O território,
seleccionado pelo Município de Almada, foi a Charneca de Caparica.
“A área central da Charneca de Caparica (...) integra um território

comummente designado por Zona dos Vales. Está balizado pelos
aglomerados de Palhais a Norte e Marco Cabaço a Sul, é actualmen-
te servido por uma importante rede de infra-estruturas viárias, tais
como a antiga Estrada Nacional 377, a via V1 (via industrial) e a via L3
(actual IC 32) e faz parte da bacia da Ribeira de Corroios, nomeada-
mente o troço superior da vala da Charneca.
É uma zona com carácter predominantemente residencial de urbani-
zação crescente, cuja ocupação urbana foi essencialmente determi-
nada por loteamentos de génese ilegal, actualmente objecto de estu-
dos de reabilitação urbana e de construção das respectivas
infra-estruturas. Do ponto de vista físico revela-se um território com
relevantes parcelas da estrutura ecológica e paisagística que são
parte integrante do sistema de vales que caracterizam o interior do
concelho (...). Da anterior ocupação urbana, subsistem alguns anti-
gos núcleos rurais onde se continuam a concentrar os poucos esta-
belecimentos comerciais e de serviços existentes, se bem que pro-
gressivamente a sua disseminação tem acompanhado o carácter
também disperso do preenchimento urbano.
A situação existente é assim a de um território urbano descontínuo e
ainda sub equipado, resultante quer do processo ilegal de loteamen-
to, quer da topografia acidentada, mas cujo progressivo preenchi-
mento urbano conformará um núcleo urbano comparável a uma
cidade de média dimensão.”

AS SESSÕES DE TRABALHO
Partindo do tema “Novos Territórios, Novas Oportunidades” e tendo
como matéria de trabalho a Charneca de Caparica o Workshop reali-
zou-se no Fórum Romeu Correia, em dois momentos (2 a 4 e 18 de
Novembro) tendo o desenvolvimento das propostas sido realizado
nos escritórios dos participantes e dos coordenadores dos grupos de
trabalho.
No 1º dia, os 28 inscritos e os coordenadores convidados ficaram a
conhecer a Charneca de Caparica e um pouco mais do Concelho de
Almada, através de uma visita guiada ao local e um conjunto de apre-
sentações (Eduardo Campelo guiou a visita e fez uma apresentação
do trabalho efectuado pela C.M.Almada; João Santa Rita deu a conhe-
cer o Plano Almada Nascente, uma outra frente de intervenção no
município; e Domingos Rasteiro, introduziu a temática da Rede de
Equipamentos de Almada); no 2º dia, três conferências temáticas
alargaram o campo de trabalho situando o debate num contexto dis-
ciplinar (Jorge Gaspar falou de Planeamento mas também de política
e alimentação; Mário Alves abordou a Mobilidade e a propósito desta,
a qualidade de vida e a cidadania; e Manuel Vicente falando de
Urbanismo contou a história de Macau e imaginou o futuro); no últi-
mo dia, já constituídas as equipas, iniciou-se o trabalho – a análise e
a definição de uma abordagem.

Ao fim de duas semanas, o grupo de trabalho voltou a reunir-se para
a apresentação das propostas. Para esta última sessão, a 18 de
Novembro, foram convidados Nuno Portas, Gonçalo Byrne e Manuel
Fernandes de Sá para, com uma visão externa, enriquecerem com
criticas, comentários e sugestões, o debate e os trabalhos.

AS PROPOSTAS
Foram constituídos cinco equipas que elaboraram diferentes propos-
tas, sendo curioso assinalar não só a diferença das soluções mas
também das abordagens.
O Grupo R (Cristina Coelho, Carla Pardal, Maria Paes de Sousa, Denis
Hickel, Bruno Lobo, Sónia Rapaz,  coordenador Manuel Graça Dias),
apresentou uma análise detalhada do local e uma proposta “utópica”
mas pragmática – estabelecer uma ligação por eléctrico rápido/
metro de superfície até Corroios aumentando a sua acessibilidade e
partindo do existente criou uma estrutura de centralidade e uma
continuidade simbólica no território com “pequenas” intervenções
em 3 pontos da via estruturante da Charneca nomeadamente rees-
truturando o espaço público junto ao mercado e reinventando o largo
da igreja (com uma nova igreja).
O Grupo E (Carla Rovisco, Maria Inês Costa, Maria João Fonseca,
Marta Valente, Joana Pimenta, Pedro Gonçalves, coordenador José
Romano), propunha uma intervenção a diversas escalas, do global ao
pormenor ou seja das acessibilidades com um teleférico que ligaria à
Costa da Caparica, até ao desenho das pequenas ruas por via de uma
vedação modular – muro – que ao mesmo tempo poderia ser equipa-
mento público e privado.
O Grupo P (André Prata, Joana Campos, Teresa Ribeiro, Rui
Fernandes, Sílvia Costa, coordenador Jorge Figueira), partindo da
constatação que este território caracterizado pela sua falta de iden-
tidade é ao mesmo tempo, contraditoriamente, referenciado por
algumas marcas territoriais reconhecidas a nível regional e nacional,
nomeadamente o Cristo Rei e a Ponte 25 de Abril, propôs um conjun-
to de 4 grandes intervenções ou equipamentos estruturantes para o
nível local e o país, de “saúde/bem estar”, “indústria”, “associativis-
mo” e “espaço verde”, provocatoriamente representadas por 4
Cristos Rei.
O Grupo A (Carla Carlos, Diana Rochezoire, Helena Castela, Katya
Costa, Luís Amaro, coordenador Eduardo Campelo), elaborou a sua
proposta partindo de uma suposição imaginária, a de que o MIT por-
tuguês (em especulação jornalística no inicio de Novembro) se iria
localizar na Charneca, propondo um Plano Estratégico que elencou
um conjunto de intervenções desde a infra-estruturação técnica de
comunicação até aos novos equipamentos, englobando uma nova
centralidade edificada.
O Grupo I (André Mourinha, Gustavo Neves, Ilídio Louro, Isilda Xavier,
Joana Santos, Raquel Sendas, coordenador Manuel Vicente), con-
cluiu após longo debate em torno do território que este apresentava
uma lógica e uma identidade a respeitar, bastando talvez um repen-
sar das infra-estruturas viárias e de comunicação e a introdução de
alguns equipamentos, e também de forma provocatório, “something
completely diferent” como ícones da arquitectura contemporânea
como o Museu Judaico de Berlim (de Daniel Libeskind) a fazer de resi-
dência universitária. 

NOVOS TERRITÓRIOS
NA PROMOÇÃO 
E NO MARKETING
No 11.º Congresso foram
abordadas novas formas de
comunicação na tentativa de
diversificar as linguagens e as
formas de interacção com os
patrocinadores com o objectivo
de tornar mais atraente quer a
oferta, quer a procura de
informação.
A divulgação institucional do
Congresso mereceu um
acompanhamento nos boletins
de Agosto a Novembro. A ficha
de inscrição foi inserida nas
edições de Setembro e Outubro.
Em Novembro foram enviados
15.000 postais-convites à
participação, com o apelo de um
membro – o arquitecto Nuno
Teotónio Pereira – que
participou em todos os
congressos dos arquitectos
portugueses, desde 1948. O
mesmo apelo foi colocado na
entrada do sítio autónomo
criado em início de Setembro
(com acesso em
www.arquitectos.pt), com uma
estrutura simples e a
possibilidade de ir
acompanhando os trabalhos da
organização do encontro.
Destaca-se a participação de
quatro grande patrocinadores
que marcaram a sua presença,
quer nos suportes institucionais,
quer com estruturas de
exposição no espaço de entrada
do Teatro Municipal de Almada
onde decorreram parte dos
trabalhos. A Caixa Geral de
Depósitos, o Grupo Galrão, a
Mapei e a Sanitana/Bellavista
possibilitaram a realização do
Congresso.
No Fórum Romeu Correia,
precisamente na sala Pablo
Neruda, foram previstas sete
Conferências Técnicas propostas
pelas empresas: Augusto,
Guimarães & Filhos; Cruzfer;
Grupo Galrão; Legrand; Mapei;
Simon e Viroc, que não tiveram a
afluência esperada,

possivelmente por duas razões:
o mau tempo que se fez sentir e
a sobreposição de programas.
Nada está perdido e as mesmas
conferências serão repetidas no
decurso de Fevereiro e Março
numa edição especial a
acontecer na sede nacional
(consulte o Destaque). 
A Biblioteca Digital constituiu a
verdadeira novidade do
Congresso em termos de oferta
de informação sobre novos
materiais e produtos técnicos.
Num colorido porta CD, a Cruzfer,
Grohe, Grupo Galrão, Legrand,
Mapei, Oficinas Gerais, Recer,
Sanitana/Bellavista, Sigmakalon,
Simon, Technal e Viroc,
estiveram também plenamente
presentes no Congresso sem
ocuparem espaço físico. 
No jantar de recepção, no
Convento dos Capuchos, foi
possível degustar whisky de
malte com a colaboração do
Single Malt Club.
Regista-se ainda a gentil oferta
da Staedtler de um marcador,
uma lapiseira e uma borracha
que foram oferecidos no saco do
Congresso. Dentro do saco, a
Agenda da Ordem para 2007,
patrocinada pela Roca tal como o
saco,  e o catálogo do Congresso,
onde todos os patrocínios e
apoios foram referidos. Os
nossos agradecimentos a todos
eles. 
Agradecimentos são igualmente
devidos 
- à Câmara Municipal de Almada,
parceira da Ordem dos
Arquitectos na organização, à
Companhia de Teatro de
Almada e à Academia de
Instrução e e Recreio Familiar
Almadense.
- aos funcionários da Ordem e
outros prestadores de serviços
como os DDLX (imagem
gráfica), José Nuno Pereira e
Miguel Santinho (Internet), João
Maio Pinto (concepção gráfica
do catálogo), Atelier
Gastronómico (catering), João
Prats (livraria), LPM
Comunicação (assessoria de
Imprensa) e Sandra Ramos
(fotografia).

WORKSHOP NOVOS TERRITÓRIOS, 
NOVAS OPORTUNIDADES
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SECÇÃO III - OBRIGAÇÕES DA ORDEM
ARTIGO 9.º / SEGURANÇA DO TRATAMENTO
1. A Ordem responsabiliza-se por pôr em prática as medidas técnicas e
organizativas adequadas para proteger os dados pessoais contra a
destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão
ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento
implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de
tratamento ilícito; estas medidas devem assegurar, atendendo aos
conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua
aplicação, um nível de segurança adequado em relação aos riscos que
o tratamento apresenta e à natureza dos dados a proteger.
2. A Ordem, em caso de tratamento por sua conta, deverá escolher
um subcontratante que ofereça garantias suficientes em relação às
medidas de segurança técnica e de organização do tratamento a
efectuar, e deverá zelar pelo cumprimento dessas medidas.
3. A realização de operações de tratamento em subcontratação será
regida por um contrato ou acto jurídico que vincule o subcontratan-
te à Ordem e que estipule, designadamente, que o subcontratante
apenas actua mediante instruções da Ordem, incumbindo-lhe igual-
mente o cumprimento das obrigações referidas no n.º 1.

ARTIGO 10.º / MEDIDAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA
A Ordem tomará as medidas adequadas para:

a. impedir o acesso de pessoa não autorizada às instalações utili-
zadas para o tratamento desses dados (controlo da entrada nas
instalações);
b.  impedir que suportes de dados possam ser lidos, copiados,
alterados ou retirados por pessoa não autorizada (controlo dos
suportes de dados);
c.  impedir a introdução não autorizada, bem como a tomada de
conhecimento, a alteração ou a eliminação não autorizadas de
dados pessoais inseridos (controlo da inserção);
d.  impedir que sistemas de tratamento automatizados de dados
possam ser utilizados por pessoas não autorizadas através de
instalações de transmissão de dados (controlo da utilização);
e. garantir que as pessoas autorizadas só possam ter acesso aos
dados abrangidos pela autorização (controlo de acesso);
f. garantir que possa verificar-se a posteriori, em prazo adequa-
do à natureza do tratamento, quais os dados pessoais introduzi-
dos quando e por quem (controlo da introdução);
g. impedir que, na transmissão de dados pessoais, bem como no
transporte do seu suporte, os dados possam ser lidos, copiados,
alterados ou eliminados de forma não autorizada (controlo do
transporte).

ARTIGO 11.º / SIGILO PROFISSIONAL
1. A Ordem, bem como as pessoas que, no exercício das suas funçõ-
es, tenham conhecimento dos dados pessoais tratados, ficam obri-
gados a sigilo profissional, mesmo após o termo das suas funções.
2 . O disposto nos números anteriores não exclui o dever do forneci-
mento das informações obrigatórias, nos termos legais, excepto
quando constem de ficheiros organizados para fins estatísticos.

ARTIGO 12.º / PUBLICIDADE DOS DADOS
1. Os dados pessoais dos membros da Ordem dos Arquitectos não
são de acesso público, salvo o disposto no nº 2 do artigo anterior.
2. A Ordem pode fornecer dados pessoais aos tribunais e demais
autoridades públicas com poderes de investigação criminal, se para
tal for solicitada por entidade competente.
3. A Ordem pode confirmar se qualquer cidadão figura ou não na sua
lista de membros e fornecer o respectivo contacto profissional, a
pedido de qualquer pessoa singular ou colectiva que legitimamente
o requeira.

ARTIGO 13.º / RESPONSABILIDADE CIVIL
1. Qualquer pessoa que tiver sofrido um prejuízo devido ao tratamen-
to ilícito de dados ou a qualquer outro acto que viole disposições
legais em matéria de protecção de dados pessoais tem o direito de
obter da Ordem a reparação pelo prejuízo sofrido.
2. A Ordem pode ser parcial ou totalmente exonerado desta respon-
sabilidade se provar que o facto que causou o dano lhe não é impu-
tável.

SECÇÃO IV - GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
DO SISTEMA INTEGRADO DE DADOS
PESSOAIS DOS MEMBROS
ARTIGO 14.º / COMPETÊNCIAS GERAIS
1. A conservação dos dados pessoais dos membros é da responsabi-
lidade de todos os órgãos, segundo as respectivas competências. 
2. A utilização dos dados pessoais dos membros pode ser efectuada
por qualquer órgão social com legitimidade para o efeito.
3. O bloqueio do acesso aos dados pessoais de membros pode ser
deliberado pelos órgãos sociais com legitimidade para o efeito, sem
prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 16.º.
4. Os dados pessoais dos membros não são susceptíveis de ser apa-
gados ou destruídos, cabendo à Ordem garantir a sobrevivência dos
respectivos suportes digitais.

5. Compete aos Conselhos Directivos Nacional e Regionais: 
a. garantir os suportes dos dados pessoais de membros da
Ordem;
b. definir as pessoas autorizadas a ter acesso aos dados pessoais
de membros;
c. garantir que as pessoas autorizadas só possam ter acesso aos
dados abrangidos pela autorização;
d. garantir que possa verificar-se a posteriori, em prazo adequa-
do à natureza do tratamento, quais os dados pessoais introduzi-
dos, quando e por quem; 
e. fazer assegurar o direito de acesso à informação, bem como o
exercício do direito de rectificação e actualização.

ARTIGO 15.º / COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO CONSELHO DIRECTIVO
NACIONAL
Compete ao CDN:

a. deliberar sobre a organização do SIDPM, mediante proposta da
Comissão de Acompanhamento prevista na art.º 19.
b. registar o SIDPM na CNPD.
c. aprovar, mediante proposta da Comissão de Acompanha-
mento, os valores a que se refere o n.º 3 do artigo 24º.

ARTIGO 16.º / COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DOS CONSELHOS
DIRECTIVOS REGIONAIS
1. Compete aos Conselhos Directivos Regionais:

a. superintender na recolha e introdução de dados pessoais dos
membros, sem prejuízo das competências definidas nos artigos
17.º e 18.º.
b. manter actualizados os dados pessoais dos membros, median-
te a cooperação dos mesmos 
c. autorizar as Delegações e Núcleos a aceder a dados dos
Membros incluídos no respectivo âmbito de actuação
d. promover a recuperação de dados pessoais dos membros

2. Os CDR promoverão a rectificação, apagamento ou bloqueio dos
dados cujo tratamento não cumpra o disposto na lei ou neste regu-
lamento, nomeadamente devido ao carácter incompleto ou inexac-
to desses dados, quando para tal forem solicitados pelos membros.
3. Em caso de doença ou falecimento de um membro, os seus fami-
liares podem solicitar aos CDR o bloqueio do acesso a dados pesso-
ais incorrectos ou inexactos até à sua actualização ou correcção.

ARTIGO 17.º / COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DOS CONSELHOS
REGIONAIS DE DISCIPLINA
Compete aos Conselho Regionais de Disciplina superintender na
introdução, actualização ou proposta de eliminação de dados pessoais
no âmbito de processos de natureza disciplinar.

ARTIGO 18.º / COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DOS CONSELHOS
REGIONAIS DE ADMISSÃO
Compete aos Conselhos Regionais de Admissão superintender na
introdução, actualização ou proposta de eliminação de dados pesso-
ais no âmbito de processos de admissão.

ARTIGO 19.º / COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
1. Será constituída uma Comissão de Acompanhamento, composta
por um representante de cada Conselho Directivo, a fim de acom-
panhar o tratamento de dados pessoais dos membros da Ordem e
propor medidas adequadas à resolução dos problemas emergentes. 
2. Compete à Comissão de Acompanhamento: 

a. efectuar, a pedido de qualquer pessoa, a verificação da licitude
de um tratamento de dados, sempre que esse tratamento esteja
sujeito a restrições de acesso ou de informação, e informá-la da
realização da verificação;
b. apreciar as reclamações e queixas relativas a tratamento de
dados pessoais;
c. apresentar ao CDN propostas sobre a organização dos siste-
mas de dados pessoais;
d. propor ao CDN os valores a que se refere o n.º 3 do artigo 24.º;
e. promover auditorias periódicas ao funcionamento do SIDPM.

ARTIGO 20.º / CONSULTA DE DADOS PESSOAIS
1. A consulta dos dados pessoais dos membros pode ser efectuada
pelos próprios, na parte que lhes diga respeito ou por qualquer
órgão social da Ordem com legitimidade para o efeito. 
2. A consulta do nome e endereço profissional dos membros da
Ordem é uma informação que deve ser disponibilizada publicamen-
te nos termos do artigo 22º..

ARTIGO 21.º / COMUNICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
1. A comunicação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma
de colocação à disposição dos dados pessoais dos membros está
sujeita às restrições referidas no artigo 22.º e pode ser efectuada
pelos próprios, na parte que lhes diga respeito, pelos CDR e pelo
CDN. 
2. A comunicação de dados pessoais com comparação só é permiti-
da para efeitos estatísticos. 

3. A comunicação de pessoais com interconexão só poderá ser reali-
zada para efeitos de cumprimento de obrigações estatutárias,
nomeadamente para fins contabilísticos, acautelando as obrigações
de sigilo a que haja lugar.

ARTIGO 22.º / DIRECTÓRIO ON-LINE DOS MEMBROS DA ORDEM
1. Será disponibilizado o acesso universal a um Directório on-line dos
Membros da Ordem, que permita identificar, pelo nome, endereço
profissional ou concelho, qualquer membro da Ordem autorizado a
usar o título profissional e a praticar os actos próprios da profissão.
2. A Ordem não se responsabiliza por qualquer inexactidão constan-
te do Directório on-line que resulte da não comunicação atempada,
pelos membros ou seus familiares, da alteração de dados pessoais.
3. O Directório on-line não pode ser utilizado para gerar listas de
endereços com fins comerciais.
4. O abuso sobre a informação contida no Directório on-line será
sancionado nos termos legais.

ARTIGO 23.º / SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO
1. Os Conselhos Directivos podem fornecer a terceiros, para fins
comerciais, serviços de divulgação por todos os membros que ten-
ham expressamente declarado autorizar a divulgação do seu con-
tacto profissional para esse efeito, bem como a sua disponibilidade
para receber informação por essa via.
2. As listas candidatam aos órgãos sociais têm direito a divulgar gra-
tuitamente os seus programas eleitorais através dos serviços de
divulgação dos órgãos a que são candidatos. 

ARTIGO 24.º / CUSTOS E PROVEITOS
1. Os custos da criação do SIDPM são repartidos entre o CDN e os
CDR na proporção das respectivas receitas de quotização. 
2. Os custos de manutenção do SIDPM são assegurados pelos CDR, de
acordo com a parte que lhes cabe no respectivo suporte e tratamento. 
3. Os proveitos relativos à utilização de dados pessoais dos membros
pertencem ao Conselho Directivo que tome a iniciativa correspon-
dente, o qual deverá ressarcir os Conselhos Directivos responsáveis
pela manutenção dos dados utilizados, segundo valores a aprovar
pelo CDN, segundo proposta da Comissão de Acompanha-mento.

SECÇÃO V - NOTIFICAÇÃO À CNPD
ARTIGO 25.º / NOTIFICAÇÃO À CNPD
O CDN notificará a CNPD, nos termos da lei, sobre a realização de um
tratamento ou conjunto de tratamentos, total ou parcialmente
automatizados, destinados à prossecução das finalidades estatu-
tárias.

ARTIGO 26.º / APRECIAÇÃO PELA CNPD
O CDN submeterá este regulamento à apreciação da CNPD, a fim de
certificar a sua conformidade com as disposições legais vigentes em
matéria de protecção de dados pessoais.

SECÇÃO VI - INFRACÇÕES
ARTIGO 27.º / INFRACÇÕES
São passíveis de procedimento criminal, nos termos da lei, os
seguintes actos:

a. fornecer falsas informações ou proceder a modificações de
dados não autorizadas sujeita-se a penalização;
b. desviar ou utilizar dados pessoais, de forma incompatível com a
finalidade determinante da recolha;
c.promover ou efectuar uma interconexão ilegal de dados pessoais;
d. não cumprir obrigações determinadas pela lei ou pela CNPD;
e. aceder a dados sem a devida autorização;
f. violar regras técnicas de segurança;
g. possibilitar indevidamente a terceiros o conhecimento de dados
pessoais;
h. proporcionar ao agente ou a terceiros benefício ou vantagem
patrimonial;
i. apagar, destruir, danificar, suprimir ou modificar dados pessoais,
tornando-os inutilizáveis ou afectando a sua capacidade de uso.

SECÇÃO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
E TRANSITÓRIAS
ARTIGO 28.º / DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Os dados existentes em ficheiros manuais e electrónicos anterio-
res serão conservados unicamente com finalidades de investiga-
ção histórica.

ARTIGO 29.º / ENTRADA EM VIGOR
O presente documento entra em vigor no primeiro dia do mês se-
guinte ao mês da sua publicação no Boletim da Ordem dos Arquitectos.

APROVADO NA 26. ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CDN, 27 DE SETEMBRO DE 2006 
APRECIADO PELO CONSELHO NACIONAL DE DELEGADOS EM 

23 DE SETEMBRO DE 2006
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CONCURSOS AGENDA JANEIRO
ORDEM DOS ARQUITECTOS

12 JAN > 11 FEV
PONTA DELGADA EXPOSIÇÃO 
HABITAR PORTUGAL 2003/2005
Museu Carlos Machado, Convento
de Santo André
Terça a sexta, das 9 às 12h30 e das
14 às 17h30; sábado e domingo,
das 14 às 17h30. Encerra às
segundas

18 > 31 
ABRANTES EXPOSIÇÃO 
EM BUSCA DA ARQUITECTURA
DO SÉCULO XX EM PORTUGAL
Biblioteca Municipal António Botto

27 JAN > 24 MAR
LAGOS EXPOSIÇÃO 
EDUARDO SOUTO DE MOURA 
– VINTE E DUAS CASAS
Centro Cultural de Lagos

30
LISBOA LANÇAMENTO DE LIVRO
GONÇALO BYRNE 
– GEOGRAFIAS VIVAS
Sede da Ordem dos Arquitectos,
Travessa do Carvalho 23, às 19h
Os membros da Ordem podem
adquirir a edição a um preço
promocional até 31 de Janeiro

> 31
LISBOA EXPOSIÇÃO 
PRÉMIO OUTROSMERCADUS’06 
Centro Português de Design, Pólo
Tecnológico de Lisboa, Rua D, n.º 9
Segunda a sexta, das 9h30 às 13h
e das 14h30 às 18h

6 FEVEREIRO
LISBOA APRESENTAÇÃO 
DA TESE DE DOUTORAMENTO
:ENCONTROS2
A ÉTICA E AS PROFISSÕES 
DO DESENHO DA CIDADE 
– CONVICÇÃO,
RESPONSABILIDADE E
INTERDISCIPLINARIDADE
pelo arquitecto Pedro Brandão
Sede da Ordem dos Arquitectos,
Travessa do Carvalho 23, às 19h

> FEVEREIRO
PORTO EXPOSIÇÃO 
#004 REUNIÃO DE OBRA [NORTE]
HABITAÇÃO COLECTIVA
Cooperativa das Águas Férreas,
Bouça, Porto
da autoria de Álvaro Siza com
António Madureira
Museu dos Transportes e
Comunicações, Alfândega, Porto
Terça a sexta, das 10 às 12h e das
14 às 18h; sábado e domingo, das
15 às 19h. Encerra às segundas.
Entrada Livre

APOIO
DIVULGAÇÃO
13 > 16
FEIRA MUNDIAL DE REVESTIMENTOS 
DE SOALHO 
DOMOTEX 2007
HANÔVER, ALEMANHA
Informações – Irene Aguiar
Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Alemã
Tel. 213 211 219. Fax 213 211 239.
feirahanover@ccila-portugal 

17 
OURÉM INAUGURAÇÃO EXPOSIÇÃO 
DE FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA +
LANÇAMENTO DE LIVRO 
GAT DE TOMAR 1975-2007
Centro de Negócios de Ourém, 18h
Por iniciativa da CCDRLVT e das três
Câmaras do Agrupamento do GAT
de Tomar e com a colaboração do
Instituto Politécnico de Tomar, é
inaugurada uma exposição de
fotografia de Arquitectura, da
autoria de docentes do Curso
Superior de Fotografia do Instituto
Politécnico de Tomar, sobre a obra
de 32 anos do Gabinete de Apoio
Técnico de Tomar. Em simultâneo 
é lançado o livro "GAT de Tomar 
1975-2007" de fotografia de
Arquitectura, dos mesmos autores,
editado pela CCDRLVT.
Até 20 de Fevereiro

20 
LISBOA ACÇÃO DE FORMAÇÃO
ACESSIBILIDADE E DESENHO
UNIVERSAL
A acessibilidade não se esgota no
acesso ao espaço físico e relaciona-
-se sobretudo com o conforto e
qualidade de vida dos cidadãos. 
O conceito de "desenho universal"
abrange todas as soluções que
permitam eliminar barreiras para
pessoas com necessidades
especiais e/ou de mobilidade
condicionada. 
Inscrição – €100 (Isento de IVA, 
ao abrigo do n.º 15 do artigo 
9.º do CIVA) 
Informações – ARQCOOP
Tel. 210 107 840. Fax 210 107 841
arqcoop@gmail.com
www.arqcoop.com (secção
formação)

6 > 10 FEVEREIRO
BUILD UP EXPO
Novo Pólo de Exposições da Feira
de Milão, Itália
Uma feira da arquitectura e da
construção aque se associa a UIA,
para trazer a questão da qualidade
do ambiente construído aos
debates e mesas redondas
temáticas. 
www.buildupexpo.com
www.uia-architectes.org

> 25 FEVEREIRO
ALMADA EXPOSIÇÃO 
1950-2000: CINQUENTA ANOS
DE ARQUITECTURA E
URBANISMO EM PORTUGAL
ATRAVÉS DA OBRA DE
FRANCISCO DA SILVA DIAS
Casa da Cerca - Centro de Arte
Contemporânea, Rua da Cerca,
Almada
Terça a sexta, das 10 às 18h;
sábado e domingo, das 13 às 18h.
Encerra segundas e feriados. 
O arquitecto Silva Dias é, no ano de
2006, o primeiro arquitecto
português a ser homenageado pelo
Município de Almada, no âmbito do
Prémio Municipal de Arquitectura
“Cidade de Almada”.
A exposição pretende dar
visibilidade ao modo como, desde
sempre, Francisco da Silva Dias
acompanhou o exercício da
profissão com uma intervenção
activa no seu questionamento: do
ponto de vista conceptual, na sua
actividade como docente ou ainda
através da sua actividade cívica e
associativa. 

> 25 FEVEREIRO
LISBOA EXPOSIÇÃO  
GONÇALO BYRNE 
– GEOGRAFIAS VIVAS
Centro de Exposições do CCB,
Galeria 4 / Piso 2,
todos os dias (excepto segunda),
10-19h. Última entrada às 18h15. 
Organizada pelo atelier 
GB-Arquitectos, a exposição é
baseada na participação de
Gonçalo Byrne na VI Bienal
Internacional de Arquitectura de
São Paulo, em 2005 dedicada ao
tema “Viver na Cidade,
Arquitectura, Realidade 
e Utopia”. 
Entrada – Adultos,  €3; Cartão de
Estudante (13 aos 25 anos), Cartão
Professor CCB, maiores de 65 anos,
€1,50; Crianças até 12 anos, €0,50.

19 > 22 ABRIL 
VI CONGRESSO DOCOMOMO IBÉRICO
RENOVARSE O MORIR?
EXPERIENCIAS, APUESTAS 
Y PARADOJAS DE LA
INTERVENCIÓN EN 
LA ARQUITECTURA MM
Palacio de Congresos, Cadiz,
Espanha
www.arquitectosdecadiz.com/
docomomo6

12 > 14 SETEMBRO 2007
LISBOA CONGRESSO
SUSTAINABLE CONSTRUCTION,
MATERIALS AND PRACTICES 
– CHALLENGES OF THE
INDUSTRY FOR THE NEW
MILLENIUM: PORTUGAL SB07
Limite de submissão de resumos: 
15 Fevereiro 2007
Limite para inscrição a preço
reduzido: 15 Junho 2007
Informações: Secretariado da
Conferência PortugalSB07,
Universidade do Minho,
Departamento de Engenharia Civil
Tel. 253 510 200. Fax 253 510 217
sb07secretariat@civil.uminho.pt
www.portugalSB07.org

1.AS JORNADAS 
DA HABITAÇÃO
CICLO DE CINEMA
DOCUMENTAL
DEBATES, EXPOSIÇÃO
MESAS-REDONDAS
12 E 13 DE JANEIRO 
(DAS 18H30 ÀS 23H30)
Sede da Ordem dos Arquitectos
(Tv. do Carvalho, 23, Lisboa)

Terão início no dia 12 de Janeiro, 
as 1.as Jornadas da Habitação,
organizadas conjuntamente pela
Plataforma Artigo 65 e o Conselho
Directivo Nacional da Ordem dos
Arquitectos, que consistirão num
conjunto de mesas-redondas, num
ciclo de cinema documental e numa
exposição subordinados ao tema 
da Habitação em Portugal. 
Desde Março que a Ordem 
do Arquitectos integra uma
plataforma de associações que tem
vindo a exigir dos poderes públicos
uma Política Social de Habitação,
perante uma realidade que muitas
vezes exclui famílias do acesso 
a uma habitação condigna. 
Esta foi inclusivamente uma das
orientações reflectida nas
conclusões do 11.º Congresso dos
Arquitectos Portugueses, que
reclama “que a Ordem defenda a
necessidade de garantir o Direito 
à Habitação consagrado na
Constituição e colabore com outras
entidades empenhadas na mesma
causa”, frente a um panorama de
perda de população nos centros
das nossas cidades, com cada vez
mais fogos abandonados, com o
comércio a fechar e a vida urbana a
morrer, enquanto tantas famílias
continuam sem acesso à habitação.
A exposição itinerante “Direito a
Habitar”, que reflecte exactamente
sobre esta problemática,
inaugurará no dia 12 de Janeiro, às
18 horas, na sala de exposições da
Sede da Ordem dos Arquitectos, em
Lisboa, onde estará patente
igualmente durante o dia 13 de
Janeiro, acompanhando o decorrer
do ciclo de cinema documental,
durante o qual serão exibidos um
conjunto de filmes seguidos de um
debate onde se espera a presença
de alguns dos seus realizadores 
e protagonistas.

JANEIRO 2007
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EUROPAN 9
URBANIDADE EUROPEIA
CIDADE SUSTENTÁVEL 
E NOVOS ESPAÇOS
PÚBLICOS
O Fórum dos Sítios Europan 9
realizou-se em Berlim nos dias 1 e 2
de Dezembro, para a preparação
das temáticas e situações urbanas
participantes na 9.ª edição dos
Concursos Europan, reunindo os
representantes de cerca de 75
cidades que participarão no
Concurso, com início no final de
Janeiro de 2007.
Na delegação portuguesa
participaram, além do Secretariado
Nacional, as Câmaras Municipais de
Loures, Odivelas e Santo Tirso.
No próximo Boletim
apresentaremos os sítios
portugueses a concurso e a data da
sessão de abertura.

INTERVENÇÕES NA
CIDADE – TRIENAL
INTERNACIONAL DE
ARQUITECTURA  

CONCURSO
PÚBLICO DE
IDEIAS FOI
LANÇADO EM
DEZEMBRO
O CONCURSO PÚBLICO 
DE IDEIAS «INTERVENÇÕES 
NA CIDADE», INTEGRADO NA
TRIENAL INTERNACIONAL 
DE ARQUITECTURA DE LISBOA,
FOI LANÇADO EM 18 DE
DEZEMBRO. A TRIENAL
INTERNACIONAL DE
ARQUITECTURA DE LISBOA
DECORRE ENTRE MAIO 
E JULHO DE 2007.
«INTERVENÇÕES NA CIDADE» 
É UM DOS NÚCLEOS
EXPOSITIVOS DESTE
ACONTECIMENTO E TEM POR
OBJECTIVO «INCENTIVAR UM
DEBATE ALARGADO SOBRE
ESPAÇOS URBANOS DE
LISBOA» QUE TENHAM
CONDIÇÕES DE
REQUALIFICAÇÃO 
«EM BENEFÍCIO DE UM USO
PÚBLICO OU CARÁCTER
COLECTIVO». 
ARQUITECTOS E OUTROS
CIDADÃOS (DESDE QUE COM A
COORDENAÇÃO OBRIGATÓRIA
DE UM ARQUITECTO OU DE UM
ARQUITECTO ESTAGIÁRIO) SÃO
CONVIDADOS A APRESENTAR
PROPOSTAS PARA A CIDADE.
APESAR DE NÃO HAVER UM
COMPROMISSO PARA A SUA
CONCRETIZAÇÃO, AS
PROPOSTAS SELECCIONADAS
SERÃO PUBLICAMENTE
EXPOSTAS EM GRANDES
PAINÉIS, NOS LOCAIS PARA 
OS QUAIS FORAM PENSADAS,
ENQUANTO DECORRER A
TRIENAL.
AS PROPOSTAS DEVEM SER
ENTREGUES ATÉ ÀS 17H DE 28
DE FEVEREIRO DE 2007, 
NA SEDE DA ORDEM DOS
ARQUITECTOS (TRAVESSA 
DO CARVALHO, 21-25), 
EM LISBOA. O ANÚNCIO DO
RESULTADO DEVERÁ SER
FEITO EM MARÇO DE 2007.  
CÓPIA COMPLETA 
DO PROCESSO EM
WWW.OASRS.ORG 

PRÉMIO 
FERNANDO 
TÁVORA 
2006
CANDIDATURAS ATÉ 
5 DE FEVEREIRO 2007
A actividade do arquitecto
Fernando Távora, enquanto
arquitecto e pedagogo, influenciou
gerações sucessivas de
arquitectos.  Em sua memória e
homenagem, a OA-SRN promove
um prémio anual para a melhor
proposta de viagem de
investigação, a seleccionar por um
júri nomeado todos os anos para o
efeito.  De acordo com o calendário
incluído no Regulamento da 2.ª
edição do Prémio Fernando Távora,
disponível em www.oasrn.org, as
candidaturas devem dar entrada
nas sedes regionais da OA até ao
próximo dia 5 de Fevereiro.
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FORMAÇÃO 
CONTÍNUA
A SUL
Arq. Sílvia Leiria Viegas

Tel. 213 241 140/77

secretaria2@oasrs.org

www.oasrs.org

JUDAÍSMO E ARQUITECTURA
QUINHENTISTA NA BEIRA
INTERIOR DE PORTUGAL       
15 JANEIRO 
AUDITÓRIO DA SEDE NACIONAL 
DA ORDEM DOS ARQUITECTOS
Programa completo e outras
informações em www.oasrs.org

ACÇÃO DE FORMAÇÃO
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
DE OBRA
5 FEVEREIRO
Auditório da sede nacional 
da Ordem dos Arquitectos
Coordenação da Arq. Helena Tiago. 
PROGRAMA
1. Organização, Liderança e
Sistemas de Informação
1.1.Funções e objectivos do Gestor
de Projecto
1.2.Estrutura Organizacional e
Organização de Equipas de Projecto
1.3.Liderança
1.4.Sistemas de informação
2. Planeamento, Programação e
Controlo
2.1.Planeamento/ Processo de
Decomposição do Projecto em
Actividades
2.2.Software e Afectação de
Recursos
2.3.Orçamentação e Determinação
dos Custos Próprios do Projecto
2.4.Processo de Controlo do
Projecto
3. Contratação, Negociação e
Controlo de Risco
3.1.Processo de Contratação desde
a Fase de Concurso à Fase de
Contratação
3.2.Processo de Negociação com
Observância da Qualidade
3.3.Controlo do Risco
4. Conclusão do Projecto e
Avaliação do Desempenho
4.1.Resultado Final do Projecto
5. Debate aberto

ACÇÃO DE FORMAÇÃO
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
– REGIME JURÍDICO
9 FEVEREIRO
AUDITÓRIO DA SEDE NACIONAL 
DA ORDEM DOS ARQUITECTOS
O novo regime da urbanização e
edificação (Decreto-Lei 555/99, de
16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei
177/2001 de 4 Junho) abrange a
actividade desenvolvida por
entidades públicas ou privadas em
todas as fases do processo urbano,
desde a efectiva afectação dos
solos à construção urbana até à
utilização das edificações nele
implantadas.
Formador: Dr. Saraiva de Lemos
(Consultor Jurídico OA-SRS)

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
NOVO REGULAMENTO PARA 
A TÉRMICA DE EDIFÍCIOS 
6 MARÇO
AUDITÓRIO DA SEDE NACIONAL DA
ORDEM DOS ARQUITECTOS, 17H
Eduardo Maldonado, professor na
Faculdade de Engenharia do Porto
e coordenador do programa para a
eficiência energética dos edifícios
da Direcção-Geral de Energia,
participa numa sessão de
esclarecimento sobre a nova
regulamentação para a térmica de
edifícios, a partir das 17h. 
A sessão de esclarecimento, sobre
«o novo contexto regulamentar
para a térmica dos edifícios: RCCTE,
RSECE e sistema de certificação
energética dos edifícios», vem na
sequência da adopção, pelo
governo português, da directiva
europeia sobre o desempenho
energético dos edifícios (Directiva
2002/91/CE), em Janeiro de 2006.

A NORTE
Teresa Cálix | Bárbara Belo | Catarina

Cadima

Tel. 222 074 250

formacao@oasrn.org

CURSO 
AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
12, 13, 19, 20, 26, 27
JANEIRO / 2 E 3 FEVEREIRO
Após “anos loucos” de construção
em Portugal durante os quais tudo
que se edificava era vendido,
independentemente da sua
qualidade e do seu preço, estamos
agora num mercado mais
competitivo em que o custo das
coisas, bem como o rigor da
valorização dos imóveis é de grande
importância.
Os arquitectos, pela sua formação,
são conhecedores das técnicas e
formas de construir estando à
partida, e conjuntamente com os
engenheiros, na linha da frente dos
mais preparados para a Avaliação
Imobiliária. Para tal terão que obter
preparação complementar nesta
área do conhecimento. 
O Curso de Avaliação Imobiliária
terá uma duração de 36 horas,
decorrendo em regime pós-laboral
ao longo de quatro semanas. Será
ministrado por formadores
arquitectos e engenheiros com
larga experiência em avaliações.
Formadores – Arq. Pedro
Guimarães (Director da APAE); Eng.
Domenico Médori (Associado da
APAE); Eng. Joaquim Silva Torres
(sócio n.º 1 da APAE); Eng. Eduardo
Paiva Rodrigues (Director da APAE);
Eng. Manuel Joaquim Reis Campos
(Director da APAE); Prof. Eng. Artur
Bezelga (Ex-Presidente da APAE) e
Eng. Aníbal de Freitas Lopes
(Presidente da Direcção da APAE)
Horário – Sexta, entre as 18 e as
21h00; Sábado, das 10 às 13h00 e
das 15 às 18h00
Preço (IVA incluído) – Membros da
OA: €225; Membros da OA com
redução de quotas, estagiários,
estudantes: €200; Outros técnicos:
€250. 

EDITAL
PROCESSO DISCIPLINAR
N.º 02/06 

Leonor Cintra Gomes,
Presidente do Conselho
Directivo Regional do Sul da
Ordem dos Arquitectos, no
cumprimento das
competências atribuídas pelo
n.º 1 do art.º 66 do EOA -
Estatuto da Ordem dos
Arquitectos:

Faz saber que o Conselho
Regional de Disciplina do Sul da
Ordem dos Arquitectos, por
Acórdão datado de 4 de
Outubro de 2006, referente ao
processo Disciplinar n.º 02/06,
em que é Participante João
Carlos Neves da Silva,
considerou que o arguido
Arqtº. Nuno Miguel Nogueira
Feijão, membro n.º 10644,
residente na Rua Direita, sem
nº, Charneca, 3100-415 -
Pombal, violou o disposto nos
Artºs 45º, nº1 e 2, 48º, alínea e),
49º nº1, nº2 alíneas a), b) e c) e
51º, alínea a), todos do
Estatuto da Ordem dos
Arquitectos, pelo que lhe foi
aplicada, pela prática da
infracção disciplinar a pena de: 

Suspensão por (06 seis) meses
nos termos al.c) do n.º 1 e do nº
2 do art.º 55 do EOA.

Para constar se passou o
presente edital que vai ser
afixado e publicado de
harmonia com as disposições
legais aplicáveis.

Lisboa, 11 de Dezembro 
de 2006
LEONOR CINTRA GOMES

:ENCONTROS2
A ÉTICA E AS PROFISSÕES DO DESENHO DA CIDADE
– CONVICÇÃO, RESPONSABILIDADE E
INTERDISCIPLINARIDADE
APRESENTAÇÃO DA TESE DE DOUTORAMENTO DE PEDRO BRANDÃO
6 FEVEREIRO, 19H
AUDITÓRIO DA SEDE DA ORDEM DOS ARQUITECTOS

O arquitecto Pedro Brandão vai apresentar a tese de doutoramento,
defendida na Universidade de Barcelona em 2005, «A ética e as profissões
do desenho da cidade – convicção, responsabilidade e
interdisciplinaridade». 
O trabalho centra-se nas mudanças urbanas, tendo em conta que «o espaço
público adquiriu o carácter de um valor decisivo para a fundação da
urbanidade» e nas mudanças da própria profissão de arquitecto. 
Estas mudanças estão relacionadas. A profissão de arquitecto é ilustrativa
de uma certa «inadequação» no contexto das especializações ligadas ao
desenho. Se é verdade que, no século XX, a profissão estava «centrada no
autor, enfatizando o indivíduo, valorizando o talento e a relação pessoal»,
os novos desafios obrigam a alargar esse talento e a procurar «uma nova
noção da sua identidade». 
Há uma especialização «do espaço, das actividades e dos saberes». Isso
reclama do arquitecto uma «responsabilidade não descartável, convicções
fortes» e um descentrar da própria profissão. «O desenho não pode
apartar-se da ética», diz Pedro Brandão. 
De acordo com o investigador, a origem das «principais debilidades do estatuto
profissional do arquitecto não estarão tanto na legislação, na regulação do
mercado da encomenda ou nas relações com o Estado». Elas podem ser
encontradas em questões como estas: os arquitectos sabem avaliar
criticamente os resultados do seu trabalho? Reconhecer erros e corrigi-los?
A relação entre várias disciplinas e entre profissionais e não profissionais
surge como «modelo operativo (…) contra a separação dos ramos do
conhecimento», uma vez que é impossível «menorizar» qualquer
contributo do «conhecimento sobre a cidade». 
Pedro Brandão afirma que «nenhuma profissão tem tutela sobre a forma
da cidade e nenhuma se diminui na colaboração». A questão é se os
arquitectos e os outros profissionais estão dispostos a cooperar entre si e
com os seus concidadãos não especializados.
Pedro Brandão (n.1950) é professor do curso de arquitectura do Instituto
Superior Técnico, director da associação «Traços na Paisagem» e secretário-
geral da Europan Portugal. Doutorou-se em espaço público e regeneração
urbana, em Barcelona em 2005.  Foi presidente do Centro Português de
Design, onde dirigiu o curso de pós-gradução e mestrado em design urbano, e
director editorial de publicações. É autor, entre outros, das obras «Lisboa do
Tejo, a Ribeirinha», com Filipe Jorge, «O Chão da Cidade», com Miguel Carrelo
e Sofia Águas e de várias colectâneas sobre temas do espaço público e design
urbano com Antoni Remesar. Recebeu vários prémios por trabalhos de
design, arquitectura e multimédia. A tese que vai apresentar está publicada
em dois volumes na Livros Horizonte, com os títulos «A cidade entre
desenhos», com prefácios de Antoni Remesar e Nuno Portas e «O arquitecto e
outras Imperfeições», com prefácios de Ana Tostões e Horácio Capel. 

12 DE JANEIRO, SEXTA
18h00 / Inauguração da exposição 
DIREITO A HABITAR
18h30 / Exibição do filme “O Salto”
(1968), de Christian de Chalonge,
88’: França.
21h30 / Exibição do filme
“Continuar a Viver ou Os Índios 
da Meia Praia” (1976), de António 
da Cunha Telles, 110’: Portugal.
23h00 / Debate

13 DE JANEIRO, SÁBADO
18h30 / Exibição do filme 
“En construcción” (2001), de José
Luis Guerín, 125’: Espanha.
21h30 / Exibição do filme 
“À Margem do Concreto” (2005), 
de Evaldo Mocarzel, 80’: Brasil.
23h00 / Debate
As 1.as Jornadas da Habitação, que
se estenderão ao longo do mês 
de Janeiro e Fevereiro e que se
desdobrarão em actividades
organizadas por outras
associações pertencentes à
Plataforma Artigo 65, pretenderão,
para além de uma reflexão em
torno do Direito à Habitação,
procurar iniciar a discussão sobre 
a construção de uma futura Lei
Quadro acerca deste direito
fundamental.
Informações –  François Pechereau
Tel. 213 241 135
plataformaartigo65@gmail.com
www.plataformaartigo65.org

A NORTE

EXPOSIÇÃO DE 
OBRAS ACESSÍVEIS
ARQUITECTURA
ACESSÍVEL
INSCRIÇÕES ATÉ 9 FEVEREIRO

A Secção Regional Norte da Ordem
dos Arquitectos encontra-se a
organizar o evento ARQUITECTURA
ACESSÍVEL com o objectivo principal
de promover a valorização
profissional dos arquitectos
através do debate entre técnicos e
a sociedade sobre as questões da
acessibilidade ao meio edificado no
sentido de garantir o acesso a
todas as pessoas, atendendo às
diferentes capacidades físicas e
idades.
ARQUITECTURA ACESSÍVEL conta
com a parceria da Provedoria do
Cidadão da Pessoa com Deficiência
da Câmara Municipal do Porto.
Inserida no programa do evento
está prevista a realização de uma
Exposição de Obras Acessíveis. O
período de inscrição de trabalhos
teve início no passado dia 15 de
Dezembro, e prolonga-se até ao
próximo dia 9 de Fevereiro. A
exposição decorrerá nos mesmos
dias do fórum (12, 13 e 14 de Abril),
abordando os temas do
Urbanismo/Espaço Público,
Edifícios de Acesso ao Público e
Habitação. Os trabalhos poderão
ser entregues nos serviços de
secretaria das secções regionais 
da Ordem dos Arquitectos.
O Regulamento de inscrição
encontra-se disponível para
consulta e download no site
www.oasrn.org

UM HOMEM NESTA CIDADE TINHA OS “BANHOS”
COMO SUA CASA; PARA TODOS QUE AINDA 
NÃO O SAIBAM, CHAMAVA-SE EDUARDO.

"BOM DIA" PARA TODO O SEMPRE!
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“A ARQUITECTURA 
É UM GRANDE 
REVELADOR 
DA SOCIEDADE”
9 DEZEMBRO, CCB, LANÇAMENTO 
DAS REVISTAS L’ARCHITECTURE
D’AUJOURD’HUI, PORTUGAL 1976/2006

A selecção de 77 obras Habitar Portugal 2003/2005, iniciativa da OA
patrocinada pela MAPEI com o apoio institucional do Instituto das
Artes, deu origem a um livro (cuja venda está a ser um “best-seller”), a
um mapa de arquitectura (distribuído aos 65.000 leitores do Diário de
Noticias no Dia Mundial da Arquitectura e aos 15.000 leitores do bole-
tim), a uma exposição interactiva (visitar em www.arquitectos.pt), a
uma exposição nacional de apresentação de todas as obras (no
Centro Cultural de Belém, de 2 de Outubro a 16 de Dezembro) e uma
Mostra Internacional concebida para a 10.ª Bienal Internacional de
Arquitectura de Veneza (que esteve patente no Fondaco Marcello até
ao passado dia 19 de Novembro).
Em 2007 a Exposição “Habitar Portugal 2003/2005” irá ser apresen-
tada em todo o pais em dez locais, a partir de 12 de Janeiro até ao últi-
mo dia do ano, contanto com a participação e o apoio de inúmeras
instituições, aproximando a arquitectura dos cidadãos.
A 12 de Janeiro (até 11 de Fevereiro) no Museu Regional Carlos
Machado em Ponta Delgada, em parceria com o Governo Regional
dos Açores e a colaboração da Delegação dos Açores da OA, tem ini-
cio a itinerância que depois passará por Coimbra (16 de Fevereiro a 11
de Março), Centro de Artes de Sines (16 de Março a 29 de Abril), Casa
das Artes do Porto (5 de Maio a 3 de Junho), Teatro de Vila Real (9 de
Junho a 8 de Julho), Biblioteca Municipal de Tavira (14 de Julho a 31 de
Agosto), Teatro Municipal da Guarda (7 de Setembro a 30 de
Setembro), Casa da Cultura de Beja (12 de Outubro a  27 de Outubro)
para terminar na Madeira, no Centro de Artes da Calheta (17 de
Novembro a 30 de Dezembro) (as datas poderão ser acertadas no
decorrer do ano).
Neste final de ano, após o fechar de portas no CCB, fazemos o balan-
ço dessa primeira apresentação da Exposição e da Mostra
Internacional na Bienal de Veneza.

A MOSTRA INTERNACIONAL 
Organizada em parceria com o Instituto das Artes, apresentou uma
selecção de 18 obras entre as constantes no Habitar – intervenções
representativas não só desta escolha, mas do panorama da arquitec-
tura portuguesa contemporânea quer nos autores, quer nos progra-
mas – num projecto expositivo concebido pelos ReD (Marta Malé-

Alemany e José Pedro Sousa), vencedores do Prémio Outros
Mercadus, muito apreciado pela sua simplicidade, elegância e efi-
ciência na comunicação – diaporama de abertura, as fotografias de
grande formato sobre uma tela contínua de pano e os painéis de des-
enhos. Uma exposição elogiada, conforme se pode ler no livro de visi-
tantes, pelo retrato da arquitectura portuguesa apresentado e pela
sua montagem.

Durante os dois meses e uma semana (de 10 de Setembro a 19 de
Novembro) em que esteve patente no Fondaco Marcello, no Grande
Canal, recebeu cerca de 8.000 visitantes – arquitectos, estudantes de
arquitectura, jornalistas e turistas; um número significativo se aten-
dermos que a Bienal no total registou 130.226. Entre os visitantes
destacamos a presença de Davide Croff, Presidente da Bienal, Glenn
Lowry, Director do MOMA, Pao-Shia Hsueh, Director do Museu de
Belas Artes de Taywan, Annette Becker, do Deutsches Architektur
Museum, Geert Bekaert, Presidente do Vai (Instituto Flamengo de
Arquitectura) e, entre os portugueses, da Ministra da Cultura, Isabel
Pires de Lima, de Manuel Vicente, Álvaro Siza, Pancho Guedes e
Ângela Ferreira, entre outros. (dados fornecidas pela Arte
Communications, coordenador local do evento)

NO CENTRO CULTURAL DE BELÉM
Após a promissora inauguração no Dia Mundial da Arquitectura, com
várias centenas de participantes, o número de visitantes excedeu as
expectativas do próprio CCB. Um total de 8.850 visitantes, em 11
semanas, representam um total estatístico de cerca de 134 curiosos
por dia. O que faz desta exposição uma das exposições de arquitectu-
ra apresentadas no CCB com mais visitas.
Este número não incluí os participantes nas actividades do Serviço
Educativo: o atelier para jovens, “Habitarolando”, frequentado por
760 alunos de diferentes níveis de ensino, o Ciclo Arquitecturas – 7
visitas guiadas e conferências que ao sábado proporcionou o contac-
to arquitectos e público – e as visitas guiadas de Domingo, nos quais
participaram mais de duas centenas de visitantes. Chegamos assim a
um total de cerca de 9.000 visitantes. (dados fornecidas pelo Centro
Cultural de Belém)

HABITAR PORTUGAL 
2003/2005
O BALANÇO DE 2006 ANTES DA ITINERANCIA DE 2007
ATÉ 11 DE FEVEREIRO NO MUSEU CARLOS MACHADO, PONTA DELGADA

“Este número de 1976 já faz parte da história de Portugal”, afirmou o
Secretário de Estado João Ferrão, no lançamento da reedição da
revista L’Architecture D’aujourd’hui, dedicada a Portugal e que des-
creve a experiência do SAAL e o empenhamento dos arquitectos por-
tugueses nas transformações políticas e sociais que se passavam
em Portugal depois do 25 de Abril.
“Como geógrafo e como cidadão”, disse ainda João Ferrão, “conside-
ro que entre o tempo efémero da moda e o tempo longo da paisa-
gem” a arquitectura marca “o tempo das nossas vidas” e por isso ela
é “o grande revelador da sociedade”. O Secretário de Estado fez
ainda menção ao facto de, por insistência da Ordem dos Arquitectos,
a Política Nacional de Arquitectura ter sido incluída no Programa
Nacional de Política do Ordenamento do Território, instrumento cen-
tral da gestão territorial que em breve será ser sujeito a aprovação
pela Assembleia da República.
Axel Sowa, director da revista, agradeceu o envolvimento da Ordem
e do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional nesta reedição e alertou para o facto de a
arquitectura hoje ser uma das áreas mais procuradas pelo investi-
mento, incluindo fundos de pensões internacionais, por ser vista
como oportunidade de negócio. Segundo Axel Sowa, Portugal é,
desse ponto de vista, uma “terra de promessas” e daí também o inte-
resse da realização de um novo número dedicado a Portugal. Axel
Sowa sublinhou ainda o facto de a reedição de 1976 se ter ficado a
dever à iniciativa da nova geração de arquitectos que não viveu o 25
de Abril, o que demonstra “um respeito pelos pais fundadores que
nem sempre existe noutros países”.
Helena Roseta apelou para a necessidade de não deixar morrer as
cidades, considerando que a reabilitação urbana deve ser vista,
como foi o SAAL, como forma de abrir novos espaços para as famí-
lias sem casa e não apenas como projecto imobiliário. Tiago Saraiva
explicou as diligências feitas para reeditar o número de 1976 sobre
Portugal, 30 anos depois, e a forma como foram disponibilizados à
equipa de Axel Sowa informação e contactos sobre os caminhos
actuais e plurais da arquitectura portuguesa de hoje.
Recorda-se que a reedição do esgotadíssimo número de
L’Architecture D’Aujourd’hui de 1976, juntamente com o número de
2006, ambos dedicado a Portugal, estão à venda para membros da
Ordem, pelo preço especial de 40 euros o conjunto. 
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Nos termos da Lei e do Estatuto, convoco a Assembleia Geral da Ordem dos Arquitectos para reunir em Assembleia
Extraordinária na Sede nacional da Ordem dos Arquitectos, Edifício dos Banhos de São Paulo, Travessa do Carvalho
23, em Lisboa, no dia 11 de Janeiro de 2007, pelas 20.30 horas com a seguinte Ordem de Trabalhos:
PONTO UM – APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS ASSEMBLEIAS ANTERIORES;
PONTO DOIS – MODELO DE GESTÃO PARA A TRIENAL DE ARQUITECTURA 2007;
PONTO TRÊS - DELIBERAÇÃO DO CONGRESSO: METODOLOGIA DA REVISÃO DO ESTATUTO DA ORDEM;
PONTO QUARTO – APROVAÇÃO DO VALOR DA QUOTA PARA 2007.
Se à hora marcada não estiver presente, pelo menos, metade dos membros efectivos, a reunião terá início
uma hora depois, com a presença de qualquer número de membros.
Lisboa, 19 de Dezembro de 2006
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
CARLOS GUIMARÃES, ARQUITECTO
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