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WHAT ELSE?
No passado 15 de Fevereiro, a direcção da EFAP
aisbl (1), a associação que apoia o Fórum Europeu
das Políticas de Arquitectura, reuniu-se em Paris
na sede do Conseil National de l'Ordre des
Architectes. Quatro dias antes, a 11 de Fevereiro,
no mosteiro da Batalha, o presidente do InCI,
Instituto da Construção e do Imobiliário, Hipólito
Ponce Leão, tinha apresentado a Plataforma
Tecnológica Portuguesa da Construção (PTPC) (2).
A Ordem dos Arquitectos fez-se representar no
fórum que anima a política de arquitectura euro-
peia, assegurando a presença de Portugal nessa
plataforma institucional. Entretanto, devido ao
interregno imposto pela repetição do acto eleito-
ral, a Ordem não esteve presente no lançamento
da PTCP, embora tenha acompanhado a sua géne-
se e beneficie da experiência do CAE, Conselho dos
Arquitectos da Europa, adquirida através da sua
participação na PTEC, Plataforma Tecnológica
Europeia da Construção, criada na cidade de
Maastricht, em Outubro de 2004 (ver Arquitectos
Informação, n.º 149, Junho de 2005, p. 4).
Para além da presença da Ordem, o elo que une os
dois eventos acima referidos é a inovação arqui-
tectónica. A constituição das plataformas tecno-
lógicas que hoje estão espalhadas por quase
todos os países europeus resulta da necessidade
de organizar a sua participação na política de
investigação da União Europeia. Atendendo à pre-
ocupação com que a União hoje encara a questão

das alterações climáticas, a investigação no domí-
nio da construção orienta-se para a procura 
de soluções inovadoras que mitiguem o efeito 
de estufa. O Fórum Europeu das Políticas de
Arquitectura que está a ser preparado pela presi-
dência eslovena é precisamente dedicado ao
tema Urban Regeneration: Adapting to climate
changes (3), a debater em Liubliana no próximo
mês de Junho. Na mesma linha de preocupações,
a França está preparar uma medida política da
União destinada a garantir a afectação de recur-
sos financeiros à investigação dos temas da cul-
tura arquitectónica que se cruzam com as altera-
ções climáticas. Nesse sentido, no segundo
semestre deste ano, no centro de arquitectura de
Bordéus, o Arc en Rêve (4), a futura presidência
francesa prevê realizar um fórum-seminário
dedicado à inovação arquitectónica, na esperança
que as suas conclusões venham a dar um impulso
decisivo ao avanço desta temática.
O ponto de situação acima esboçado parece tran-
scendera as capacidades de Portugal em acompa-
nhar um movimento europeu apostado na inova-
ção arquitectónica. A debilidade das nossas
estruturas de investigação e uma concepção eli-
tista da arquitectura que afasta a nossa disciplina
dos problemas vividos pela sociedade são factores
que não auguram, da nossa parte, a possibilidade
de acompanhar uma passada que se adivinha
apressada. Esperemos, em todo caso, que duas
circunstâncias possam beneficiar os arquitectos
portugueses. Em primeiro lugar, no plano interno,
esperemos uma maior aposta nas potencialidades
da própria arquitectura. O Plano Tecnológico (5),
aprovado pelo Governo em 2005 emprega uma

única vez a palavra «arquitectura» mas reconhece
implicitamente a sua importância no âmbito de
política cultural quando inclui a figura ao lado.
Em segundo lugar, no plano externo, esperemos
que no quadro da nova política europeia centrada
na coesão territorial e, em especial, na sequência
da Carta de Leipzig, a arquitectura venha 
a merecer uma maior atenção por parte do
Governo português. Pelo menos é isso que espera
o Parlamento europeu (6), quando “insta os
Estados-Membros e as suas regiões e cidades a
darem mais atenção à criação de uma cultura que
vise um ambiente edificado de elevada qualidade,
bem como à disponibilidade de alojamento ade-
quado e a preços acessíveis, por constituírem fac-
tores determinantes para a inclusão social e a
qualidade de vida nas cidades, no quadro de um
desenvolvimento urbano sustentável, atentando
simultaneamente na qualidade dos espaços
públicos, em especial em termos de qualidade da
concepção arquitectónica, como forma de garan-
tir um maior bem-estar aos cidadãos da União”.
1 http://www.efap-fepa.eu/indexb.php?sect =9&lg=en
2 http://www.apcmc.pt/newsletter/
newsletter_n120/ PTPC.HTM
3 http://www.efap-fepa.eu/dbfiles/
news_0126_en_EFAP_cisto-pis_EN.pdf
4 http://www.arcenreve.com
5 http://blogs.publico.pt/planotecnologico/
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=
-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0069+0+DOC+XML +V0//PT

FERNANDO GONÇALVES

ABSOLVIÇÃO DA ORDEM DOS
ARQUITECTOS
ACÇÃO ADMINISTRATIVA INTERPOSTA POR LICENCIADOS EM
ARQUITECTURA DE INTERIORES PELA FACULDADE DE
ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA FOI
CONSIDERADA IMPROCEDENTE
No passado dia 29 de Fevereiro, o Tribunal
Administrativo de Lisboa proferiu sentença no
âmbito da acção administrativa que foi interposta
por licenciados em Arquitectura de Interiores
pela Faculdade de Arquitectura da Universidade
Técnica de Lisboa, nos termos da qual se pedia a
declaração de nulidade e de inconstitucionalidade
dos regulamentos de admissão aprovados pela
Ordem dos Arquitectos, e bem assim a condenação
da Ordem no pagamento de uma indemnização.
Foi entendimento do Tribunal que as normas dos
referidos regulamentos não eram impugnáveis e
que o pedido indemnizatório não se encontrava
fundamentado, tendo em consequência absolvi-
do a Ordem da instância.
Nos termos gerais, a decisão do tribunal é, no entan-
to, passível de recurso para o tribunal superior.

02 ARQUITECTOS

NA EDIÇÃO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2008, DO SEMANÁRIO
“O SOL”, E SOB O PRETEXTO DE DIREITO DE RESPOSTA A UM
ARTIGO ESTRANHAMENTE INTITULADO “ENGENHEIROS SEM
LEI”, QUE FOCAVA EXCLUSIVAMENTE A POSIÇÃO DOS CANDI-
DATOS À PRESIDÊNCIA DA ORDEM DOS ARQUITECTOS (OA)
QUANTO AO PROCESSO DE REVOGAÇÃO (PARCIAL) DO
DECRETO Nº73/73, APROVEITOU O BASTONÁRIO DA ORDEM
DOS ENGENHEIROS (OE) PARA EXPOR, A SUA POSIÇÃO
RELATIVAMENTE À PROPOSTA DE LEI 116/X QUE O
GOVERNO DESENVOLVEU, EM SUA SUBSTITUIÇÃO, TENDO
COMO OBJECTIVO ABRANGER E REGULAR TODO O SECTOR
DA CONSTRUÇÃO.
Infelizmente, o texto do Sr. Bastonário da OE
espelha equívocos antigos, demonstrando um
surpreendente desconhecimento da prática pro-
fissional de arquitectura e da forma como esta
tem evoluído, transmitindo uma preocupante
incapacidade para entender a importância cultu-
ral e operativa de uma actividade profissional
estratégica para o desenvolvimento do país.

SOBRE DIVERGÊNCIAS INTERNAS RELATIVAS AO 73/73
Os candidatos à presidência da OA, no que a este
assunto diz respeito, defendem todos, inequivo-
camente, a única posição responsável perante a
sociedade: ser a arquitectura “um direito dos
cidadãos, um acto próprio dos arquitectos”, e sub-
screvem este texto.

SOBRE AS RESPONSABILIDADES NO DESORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO
O Sr. Bastonário da OE, lembra os pergaminhos
históricos da engenharia portuguesa, e o suposto
“reafirmar [com o Decreto 73/73] da competência
dos engenheiros para elaborar projectos de
arquitectura”, ignorando o carácter extraordiná-
rio desse Decreto, que admitia temporariamente
a engenheiros e outros técnicos, a possibilidade
de assinarem projectos de arquitectura, em virtu-
de do reduzido número de arquitectos de então,

confundindo uma solução de recurso com uma
confirmação de competências e qualificações.
É ou não verdade que o actual estado do território
Português é também consequência de 30 anos de
intervenções protagonizadas por engenheiros,
pelo seu domínio nas empresas de projecto, na
administração local, nos espaços de decisão e
gestão, e nos Ministérios? Está o Sr. Bastonário
da OE tão seguro da qualidade das cidades e do
ordenamento do território, dos últimos 30 anos? 
Os espaços públicos e edifícios de referência 
são obra de equipas de projecto, lideradas por
arquitectos. 
Os arquitectos portugueses têm conquistado um
prestígio internacional e nacional cada vez maior.
O ‘status’ e reconhecimento público do arquitecto
está bem demonstrado pelo elevado número de
estudantes que procuram os cursos de
Arquitectura em Portugal, que mantêm, desde há
anos, as médias de entrada mais elevadas do
Ensino Superior.Também o mercado competitivo
do imobiliário e Obras Públicas, cada vez mais
procura e elege o arquitecto como autor, não
“para agradar a uma classe profissional”, mas
porque a sociedade atribui um valor adicional às
obras por estes projectadas. O espaço que os
arquitectos conquistaram não foi, concerteza, à
custa, mas, pelo contrário, apesar da lei. 
Já que falamos de lei, quando o Sr. Bastonário da
OE ensaia uma comparação à Europa, o exemplo
é mais uma vez, demolidor: Portugal, Itália e
Grécia são os países onde os engenheiros estão
legalmente autorizados a realizar projectos de
arquitectura. Em matéria de qualidade no orde-
namento do território, os bons exemplos estão na
Holanda, Suiça, Irlanda, Finlândia, onde o direito à
arquitectura está consagrado na prática. 

SOBRE O PROJECTO DE ARQUITECTURA ENQUANTO SÍNTE-
SE DE CONTRIBUIÇÕES MULTIDISCIPLINARES 
É importante afirmar que o entendimento que a
OA e os arquitectos têm da profissão não prescin-
de, antes pelo contrário, valoriza, o importante
contributo das engenharias para o projecto de
arquitectura. 
Não ocorre ao Sr. Bastonário da OE que os arqui-
tectos não reclamam o seu direito aos projectos de
engenharia mas, tão-somente, aos projectos de
arquitectura! De facto, quer durante a formação,
quer no desenvolvimento da actividade profissio-
nal, o projecto é, para o arquitecto, um momento
de síntese e de integração dos diferentes projec-
tos, com vantagem para todas as especialidades.
Não é por acaso que atribuições dos dois últimos
prémios Secil de Engenharia foram para edifícios
concebidos e coordenados por arquitectos.
Custa-nos a crer que os 43000 engenheiros que o
Sr. Bastonário representa, partilhem da sua mani-
festa opinião,” que não está definido o que se
entende por projecto de Arquitectura”, mas fica
aqui o repto para que se pronunciem…

SOBRE A EXIGÊNCIA E COMPLEXIDADE DOS PROJECTOS
DE ARQUITECTURA
Contrariamente, ao entendimento do Sr.
Bastonário, a complexidade dos serviços de pro-
jecto de arquitectura e engenharias não é aferível
pela sua dimensão, custo ou volume de constru-
ção. São as exigências e condicionantes específicas
de cada projecto, o seu enquadramento territori-
al e ambiental que definem a sua complexidade.
A arquitectura não é exclusivamente um acto de
projectar e construir, mas é também programar e
qualificar os ambientes construídos.

SOBRE A INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS 
A iniciativa legislativa de cidadãos promovida em
2006 pela OA, que reuniu mais de 35.000 assinatu-

ras, quando o número de arquitectos no país não
ultrapassava os 15.000, revela, ao contrário do que
pretende o Sr. Bastonário da OE, não uma posição
corporativa ou “de assinatura de favor”, mas uma
validação prévia pela sociedade portuguesa, con-
firmada posteriormente pelo Parlamento, que a
aprovou por unanimidade. 
O que leva o sr. Bastonário a afirmar que os depu-
tados cometeram um erro ao aprovarem a revi-
são parcial do Decreto 73/73, resultado da peti-
ção dos cidadãos?
A partir desta iniciativa, o governo viu a oportuni-
dade de revisão de toda uma legislação sobre o
sector da construção. Portanto o que está em
cima da mesa, não é a revogação há muito solici-
tada pela OA e pelos cidadãos, mas uma legisla-
ção inteiramente nova sobre todo um sector da
actividade. Esta tarefa, verdadeiramente gigan-
tesca, enfrenta as dificuldades inerentes à sua
dimensão, e à necessidade de conhecer e consen-
sualizar os campos de actuação dos diferentes
intervenientes.

RETOMAR A REVOGAÇÃO (PARCIAL) DO 73/73
Se, de facto, alguma coisa aproveitamos do texto
do Sr. Bastonário da OE, que classifica de “dispara-
te” o novo projecto de lei, é a conclusão óbvia que,
43.000 engenheiros e 16.000 arquitectos enten-
dem que a actual proposta de lei 116/X não é um
documento legislativo suficientemente claro, nem
reflecte a complexidade actual do sector.
Urge, sim, concluir o processo de revogação (par-
cial) do Decreto 73/73, que foi objecto de aprova-
ção no Parlamento, obrigando a autoria do arqui-
tecto para projectos de arquitectura, sendo certo
que, em nenhuma circunstância, um arquitecto
português se substitui a um engenheiro nas suas
responsabilidades e qualificações.
TERESA NOVAIS, PRESIDENTE DO CDRNORTE

LEONOR CINTRA GOMES, PRESIDENTE DO CDRSUL
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NACIONAL
BASTONÁRIO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS REMA CONTRA A MARÉ

INOVAÇÃO ARQUITECTÓNICA
Emprego em actividades culturais na União Europeia em 2001
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QUE SERVIÇOS PRESTA A ORDEM DOS ARQUITECTOS?
A prestação de serviços aos arquitectos e a outras entidades, de acordo com o
Estatuto da Ordem dos Arquitectos (publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º
176/98, de 3 de Julho) compete aos Conselhos Directivos Regionais. Os órgãos
das secções regionais assumem-se, pelas suas atribuições, como instrumen-
tos de contacto com os membros. 
Às Assembleia Regionais compete pronunciarem-se sobre os problemas de
carácter profissional e associativo, a criação de novas secções regionais, pro-
postas de alteração ao Estatuto, os temas do congresso. Apreciar o plano de
actividades do conselho directivo regional e o seu relatório anual, a actividade
dos órgãos sociais regionais e aprovar moções e recomendações de carácter
profissional e associativo. 
Apesar deste órgão ser constituído por todos os membros inscritos em cada
secção, e no pleno exercício dos seus direitos, regista-se uma fraca participa-
ção dos arquitectos nas últimas assembleias realizadas.
Os Conselhos Regionais de Delegados exercem funções consultivas aos
demais órgãos das secções regionais. Analisam a actividade associativa da

região, dando pareceres sobre a criação de delegações e estabelecendo os cri-
térios para a nomeação de jurados para concursos. A sua composição, reflexo
da proporcionalidade da votação das diferentes listas candidatas a eleições e
integrando uma maioria de membros sedeados fora da área metropolitana da
sede regional, exprime a representatividade territorial e constitui um órgão de
discussão e debate interno por excelência. 
O poder disciplinar sobre os membros, tal como é delegado pelo próprio
Estado, é exercido pelos Conselhos Regionais de Disciplina. A revisão do
Regulamento de Deontologia, iniciada no mandato anterior deverá ser um
processo participado e constituir uma oportunidade para a sua melhor divul-
gação, reduzindo o número de queixas apresentadas na OA. 
Os Conselhos Regionais de Admissão verificam as capacidades e conhecimen-
tos dos candidatos a arquitectos. O sistema em vigor integra a apresentação
de documentação, realização de estágio profissional, formação profissional
em áreas consideradas essenciais para um correcto desempenho da profis-
são, e avaliação no âmbito do Estatuto e Deontologia.

As Delegações exercem as competências que lhe forem delegadas pelo
Conselho Directivo Regional da respectiva área.
Existem apenas na Secção Regional do Sul (Leiria, Castelo Branco, Portalegre,
Algarve, Açores e Madeira) e prestam serviços aos membros, na área da sua
região, em actividades no âmbito dos concursos, cultura, formação e estágios.
Os Núcleos, constituídos quando tal corresponda à vontade de 50% dos arquitec-
tos residentes na sua área territorial, apresentam ao Conselho Directivo Regional
o seu programa de actividade, com indicação da duração, orçamento e responsá-
veis pela sua execução. Compete-lhes aglutinar os arquitectos da respectiva regi-
ão através de iniciativas e actividades que contribuam para promover a valoriza-
ção da profissão, divulgar a experiência local e o exercício da profissão. 
Na Secção Regional do Sul (SRS) estão constituídos 3 núcleos (Médio Tejo,
Litoral Alentejano e Baixo Alentejo).
Na Secção Regional do Norte (SRN) estão constituídos 4 núcleos (Aveiro,
Braga, Coimbra e Viseu), embora no último processo eleitoral não tenha sido
apresentada qualquer candidatura para o Secretariado do núcleo de Viseu.

NACIONAL
SÃO ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DIRECTIVO
NACIONAL (CDN) A REPRESENTAÇÃO DA ORDEM
JUNTO DOS ÓRGÃOS DE SOBERANIA E DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A DIRECÇÃO DAS
RELAÇÕES INTERNACIONAIS. ESTAS COMPETÊN-
CIAS MAIS INSTITUCIONAIS OBRIGAM A QUE O
CDN COORDENE UM CONJUNTO DE SERVIÇOS DE
ÂMBITO NACIONAL ESTRUTURADOS EM DEPAR-
TAMENTOS, NÃO NECESSARIAMENTE COM GRAN-
DE VISIBILIDADE IMEDIATA POR PARTE DOS
MEMBROS MAS DISPONÍVEIS PARA OS APOIAR.
POR EXEMPLO, AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS
PARA EXERCER A PROFISSÃO NO ESTRANGEIRO,
COM CARÁCTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO,
SÃO FACULTADAS PELO DEPARTAMENTO PRO-
FISSÃO E ARQUITECTURA. O CDN TEM A RES-
PONSABILIDADE DE CO-ORGANIZAR DIVERSOS
PRÉMIOS, DE QUE É EXEMPLO O PRÉMIO
TEKTÓNICA, CUJO REGULAMENTO DA EDIÇÃO DE
2008 É PUBLICADO NA PÁGINA 8, OU OS PRÉMIOS
SECIL ARQUITECTURA. NO MANDATO ANTERIOR,
O CDN PROMOVEU UMA SÉRIE DE EXPOSIÇÕES
DE ARQUITECTURA. SEIS DESSAS EXPOSIÇÕES
TÊM UM CARÁCTER ITINERANTE E ESTÃO DISPO-
NÍVEIS PARA PERCORRER O PAÍS. CONSULTE AS
FICHAS, COM UM PEQUENO DESCRITIVO E O DES-
TAQUE DE ALGUMAS DAS OBRAS QUE AS INTE-
GRAM, ENTUSIASME-SE, ORGANIZE-SE E MOBI-
LIZE OUTROS INTERESSADOS PARA QUE A SUA
CIDADE, MUSEU, ORGANISMO, POSSAM VIR A
INTEGRAR O PLANO DE ITINERÂNCIA DE 2008. O
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO PODE AINDA
ESTUDAR A POSSIBILIDADE DE ORGANIZAR PRO-
GRAMAS COMPLEMENTARES ÀS EXPOSIÇÕES.

IR PARA FORA
Os arquitectos portugueses vão para fora, sempre
foram, esta é uma profissão internacional e que se
quer universal. A busca de experiência, a curiosi-
dade, a novidade, ou mesmo o desemprego, resul-
tado de um mercado de trabalho excessivamente
preenchido, levam “para fora” e em muitos dos
casos a prática no estrangeiro afigura-se como
uma alternativa, mais do que um complemento. 
Os números demonstram, pela simples contagem
das certidões de inscrição emitidas pela OA, que,
em 2007, 177 membros optaram pela inscrição
numa congénere da OA. Neste processo, a OA
presta serviço aos membros. É, muitas vezes, o
primeiro destino para informação e esclarecimen-
to, é onde é possível perceber que já outros inicia-
ram o mesmo caminho e que o terreno afinal não
é desconhecido. Para quem vai, o contacto com
uma outra realidade, burocrática, de impressos e
certidões, pode parecer um obstáculo. Mas não
tem que ser assim. O Conselho Directivo Nacional,
através do Departamento de Profissão e
Arquitectura, presta apoio aos membros que des-
ejem ir para fora.
Os arquitectos que avaliem a possibilidade de tra-
balhar na União Europeia têm à disposição duas
modalidades de inscrição em congénere ao abrigo

de uma Directiva Europeia: a inscrição por estabe-
lecimento; e a inscrição temporária para a simples
prestação de serviço por tempo limitado. Na União
Europeia, a Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho 2005/36/CE, de 7 de Setembro, que
revoga anterior Directiva Europeia 85/384/CEE, de
10 de Junho, tem como objectivo o reconhecimen-
to mútuo dos diplomas, certificados e outros títu-
los do domínio da arquitectura e inclui medidas
destinadas a facilitar o exercício efectivo do direi-
to de estabelecimento e da livre prestação de ser-
viços. Assim, só os títulos académicos inscritos no
Ponto 7.1 do Anexo V da Directiva 2005/36/CE, de
7 de Setembro, nos termos definidos na Secção 8
- Arquitecto, asseguram a livre circulação, estabe-
lecimento e exercício da profissão de Arquitecto
dentro do espaço da União Europeia. Sendo um
processo que se desenvolve entre o interessado e
a organização profissional do país de destino, a OA
é a entidade competente, ao abrigo do Decreto-
Lei n.º 14/90, de 8 de Janeiro, para efeitos de regis-
to, jurisdição disciplinar e prestação de informaçõ-
es, sendo responsável por certificar que o
arquitecto migrante está inscrito e goza de plenos
direitos quanto ao exercício da profissão e uso do
título profissional. À data, encontram-se inscritos
na Directiva sete cursos de Licenciatura em
Arquitectura, homologados em data anterior à
entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 74/2006, de
24 de Março, enquanto outros ainda aguardam
publicação no Jornal Oficial da União Europeia,
situação que muito tem prejudicado membros
que, já no estrangeiro, aguardam a continuação
do seu processo de inscrição em congénere. A OA
acompanha o processo de inscrição dos cursos
nacionais na lista anexa à Directiva, se bem que
não intervém directamente, realizando, quando
solicitada pelo Ministério da Tecnologia, Ciência e
Ensino Superior, parecer relativo à conformidade
do curso em questão com a Directiva, o qual não é
vinculativo. 

Departamento Profissão e Arquitectura 
Telefone 213 241 110
Fax 213 241 101
e-mail cdn@ordemdosarquitectos.pt

EXPOSIÇÕES EM CARTEIRA
1. VINTE E DUAS CASAS
Exposição concebida para a VI Bienal Internacional de
Arquitectura de São Paulo que integra 22 Painéis A0
impressos e colados em suporte rígido (disposição ao
alto). Cada painel resume um projecto/casa da autoria de
Eduardo Souto de Moura e integra imagens, esquissos,
desenhos técnicos e ainda uma pequena ficha técnica.

OS PROJECTOS/CASAS SÃO:
Reconversão de uma Ruína no Gerês, Vieira do
Minho, 1980
Casa I em Nevogilde, Porto, 1982
Casa II em Nevogilde, Porto, 1983
Casa na Quinta do Lago, Algarve, 1984
Casa em Alcanena, Torres Novas, 1987
Casa I em Miramar, Vila Nova de Gaia, 1987
Casa na Avenida da Boavista, Porto, 1987
Casa no «Bom Jesus», Braga, 1989
Casa na Maia, Maia, 1990
Casa em Baião, Vale da Cerdeira, 1990

Casa em Tavira, Algarve, 1991
Casa em Moledo, Caminha, 1991
Casas Pátio, Matosinhos, 1991
Casa na Serra d’Arrábida, Serra d’Arrábida, 1994
Casa em Cascais, Cascais, 1994
Casa na Rua do Crasto, Porto, 1996
Casa do Cinema - Manoel de Oliveira, Porto, 1998
2 Casas em Ponte de Lima, Ponte de Lima, 2001
Quinta da Borralha, Guimarães, 2002
Casa em Llábia, Girona, 2003
Casa no Douro I, Mesão Frio, 2004
Casa no Douro II, Mesão Frio, 2004

2. ESTRANHEZA DE UMA COISA NATURAL
José Manuel Rodrigues, a convite da Ordem dos
Arquitectos, regressou a algumas das obras que já antes
tinha registado e visitou outras que ainda não tivera
oportunidade de fotografar. No final do trabalho propôs a
realização de uma exposição a partir dessas imagens;
uma selecção de dez fotografias  ampliadas em grande
formato sobre a obra de Siza Vieira.

AS OBRAS RETRATADAS SÃO: 
Casa de Chá - Restaurante da Boa Nova,
Matosinhos, 1958/1963
Piscina de Marés, Leça da Palmeira, 1961/1995
Complexo de Habitação, Serviços e Comércio -
Terraços de Bragança, Lisboa, 1992/2004
Faculdade de Arquitectura da Universidade do
Porto, Porto, 1986/1993
Reservatório de Água na Universidade de Aveiro,
Aveiro, 1988/1989
Fundação de Serralves, Porto, 1991/1999
Banco Borges & Irmão, Vila do Conde, 1978/1986
Centro Galego de Arte Contemporânea,
Santiago de Compostela, Espanha, 1988/1993
Faculdade de Ciências da informação, Santiago
de Compostela, Espanha, 1993/2000
Pavilhão de Portugal para a Expo’98, Lisboa, 1998

3. HABITAR PORTUGAL 2003/2005
Exposição constituída por um conjunto de painéis que
apresentam as 77 obras seleccionadas, organizadas
pelas seis regiões em que se estruturou a escolha – Norte,
Área Metropolitana do Porto, Centro, Área Metropolitana
de Lisboa, Sul e Ilhas – e um sétimo núcleo dedicado a
obras «Fora de Portugal», todas projectadas por
arquitectos portugueses.
A complementar os painéis expositivos – em que cada
obra é ilustrada por fotografias, desenhos e os dados
essenciais para a sua caracterização – são apresentadas
maquetas e suportes de imagem, diaporamas e vídeos.
A estrutura expositiva é adaptável em função do recinto e
a exposição pode  ser distribuida em unidades
independentes. 

COMISSÁRIO GERAL
José António Bandeirinha
COMISSÁRIOS REGIONAIS
Ivo Oliveira (Norte)
Gonçalo Canto Moniz (AMPorto)
Armando Rabaça (Centro)
Telmo Cruz (AMLisboa)
João Matos (Sul)
Nelson Mota (Ilhas)

4. EM BUSCA DA ARQUITECTURA DO SÉCULO XX 
EM PORTUGAL
Exposição concebida para divulgar os resultados do
«Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal»
(IAPXX). A coordenação do projecto ficou a cargo da Ordem
dos Arquitectos em parceria com o Instituto das Artes e a
Fundação Mies van der Rohe e foi co-financiado pelo
FEDER, SUDOE.
A estrutura expositiva é constituída por sete torres com
iluminação interior que suportam quatro telas
independentes impressas e o seu desenho final é
adaptável em função do recinto ou galeria de
acolhimento.

ENTRE OUTRAS, INCLUEM-SE AS SEGUINTES OBRAS:
Faculdade de Arquitectura da Universidade do
Porto, Álvaro Siza Vieira, 1986/1994 (Norte)
Igreja de Águas, Nuno Teotónio Pereira,
1949/1957 (Centro)
Sede e Museu da Fundação Calouste
Gulbenkian, Alberto Pessoa, Pedro Cid e Ruy
Jervis d’Authoguia, 1959/1969 (Lisboa e Vale 
do Tejo)
Casal Figueiras - SAAL, Gonçalo Byrne,
1974/1979 (Sul)
Hotel Casino, Óscar Niemeyer, Viana de Lima,
1966/1976 (Madeira)
Pousada da Serreta, João Correia Rebelo, 
1960-1961/1968 (Açores)

5. DIREITO A HABITAR
Exposição concebida no âmbito do projecto «Plataforma
Artigo 65» com o objectivo de divulgar e promover a
discussão em torno do Direito a Habitar. 
A estrutura expositiva, adaptável ao recinto expositivo,
integra imagens e textos de diferentes períodos/políticas
de Habitação desenvolvidas em Portugal desde o 25 de
Abril de 1974 até ao presente.

6. REVERSED LANDSCAPES/PAISAGENS INVERTIDAS
Exposição itinerante que resulta da participação
portuguesa no XXI Congresso da União Internacional dos
Arquitectos (UIA) em 2002, Berlim. O pavilhão «Portugal:
reversed Landscapes/Paisagens Invertidas» é constituído
por uma estrutura da autoria do arquitecto João Mendes
Ribeiro e por um filme, da autoria de Daniel Blaufuks. 
Em resumo, trata-se de um cone de projecção em
contraplacado de bétula com estrutura em casquinha,
com alguns reforços em ferro, no qual se instala um leitor
de DVD, um projector de imagem e ecrã de projecção.

ALGUMAS DAS OBRAS RETRATADAS NO FILME SÃO:
Torre de Coordenação e Controlo Marítimo do Porto 
de Lisboa, Gonçalo Byrne, 1997/2001
Edifício de Habitação Colectiva na Maia, Eduardo Souto
de Moura, 1997/2002
Escola Superior de Comunicação Social, João Luís
Carrilho da Graça, 1983/1993
Reitoria da Universidade Nova, Aires Mateus, 1997/2002
Escola Santo Elói, Fernando Martins, 1996/2000
Edifício de Anfiteatros da Universidade Egas Moniz,
Manuel Graça Dias e Egas José Vieira, 1996/2000
Museu Marítimo de Ílhavo, ARX Portugal, 1997/2001

Departamento de Produção
Travessa do Carvalho 23, 1249 – 003   Lisboa
Tel. +351 213 241 135. Fax +351 213 241 101
cultura@ordemdosarquitectos.pt
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QUE SERVIÇOS PRESTA A O
APOSTADOS EM MELHORAR OS
SERVIÇOS PRESTADOS AOS
ARQUITECTOS E À COMUNIDADE 
EM GERAL, OS DIFERENTES
ÓRGÃOS DAS SECÇÕES REGIONAIS
DA ORDEM DOS ARQUITECTOS
PRETENDEM INCENTIVAR UMA
MAIOR PARTICIPAÇÃO, TAMBÉM
MAIS INFORMADA, PARA DAR
RESPOSTA ÀS NECESSIDADES 
DE TODOS. AS COMPETÊNCIAS DOS
ÓRGÃOS REGIONAIS ESTÃO
DEFINIDAS NO ESTATUTO DA
ORDEM DOS ARQUITECTOS. A
«NORTE» E A «SUL», OS SERVIÇOS
SÃO ADMINISTRADOS E GERIDOS
PELOS CONSELHOS DIRECTIVOS
REGIONAIS, ELEITOS POR UM
PERÍODO DE TRÊS ANOS. A CADA
UM DELES COMPETIU ORGANIZAR
A APRESENTAÇÃO QUE SEGUE. 

A SUL
A SECÇÃO REGIONAL SUL DEFINIU, COMO UM DOS OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS PARA O MANDATO 2008-2010, MELHORAR OS
SERVIÇOS PRESTADOS AOS ARQUITECTOS E A ENTIDADES.
NESTE SENTIDO, E PRETENDENDO TAMBÉM RESPONDER A
TODOS, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL ONDE RESIDAM E DA
SUA FORMA DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, PREVÊ ALARGAR OS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DAR OPORTUNIDADES AOS MEM-
BROS DE COLABORAR NA MELHORIA DA ASSOCIAÇÃO QUE OS
REPRESENTA. CONSIDERAMOS, NO ENTANTO, QUE A
PARTICIPAÇÃO SÓ OCORRERÁ SE EXISTIR CONHECIMENTO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS E DAS LACUNAS QUE PODEREMOS
SUPRIR.

Pretendemos demonstrar a relação dos serviços
da Secção Regional do Sul (SRS) com os membros
e a forma como a sua orgânica é construída, na res-
posta aos problemas levantados pelos actos pró-
prios da profissão.
Procurando responder à diversidade de competên-
cias definidas no artigo 26.º do Estatuto foi estabe-
lecida uma Organização de Serviços para a SRS, que
inclui três Unidades de Apoio (1. Apoio à Direcção; 2.
Apoio Jurídico; 3. Relações Públicas, Informação e
Marketing) e se estrutura em dois grandes departa-
mentos (1. Administração e Gestão e 2. Defesa e
Promoção Profissional).
Destacando os serviços prestados podemos organi-
zá-los em três tipos:

SERVIÇOS FUNDAMENTAIS
Nestes serviços incluímos os serviços de atendi-
mento directo aos membros que são prestados
pela Secretaria e serviços de apoio aos Conselhos
Regionais de Admissão e de Disciplina.
Os serviços fundamentais são assegurados pela
Secretaria, que mantém o ficheiro de membros,
actualiza os processos dos membros, recebe as
inscrições nas acções de formação, aceita os pro-
cessos de candidatos, emite declarações, certidões
ou outros documentos comprovativos de inscrição
e aptidão. Procede à cobrança de jóias, quotas,
taxas e outros valores por serviços prestados. A
secretaria funciona ininterruptamente das 10 às
19.00 horas e dá também resposta aos pedidos que
chegam via telefone, fax, e-mail ou carta. O acrésci-
mo do número de arquitectos (uma média anual de
900 candidaturas) e, por consequência, do número
e diversidade de solicitações, implicou um reforço
nos serviços de atendimento, não só quantitativo,
mas também qualitativo dando formação adequa-
da aos colaboradores. 
O atendimento de candidatos à OA é assegurado
pelo serviço de apoio ao Conselho Regional de
Admissão, que também é responsável pela área da
Admissão no site www.oasrs.org onde se disponibi-
lizam dados relativos ao número de candidatos,
número de arquitectos inscritos nos últimos
meses, para alem de toda a informação com inte-
resse para os membros estagiários e patronos.
A recepção de documentos e o atendimento de
arquitectos sobre matéria disciplinar é feito pelo
serviço de apoio ao Conselho Regional de
Disciplina, que está a desenvolver uma área no site
www.oasrs.org onde serão divulgadas respostas às
questões mais frequentes bem como dados sobre
a actividade do Conselho.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS
O apoio à profissão e à prática, a formação, os con-
cursos, as relações institucionais, o marketing, a
informação e a comunicação constituem os servi-
ços profissionais. 
No Apoio à Profissão e à Prática a OA-SRS presta
consultadoria técnica e elabora pareceres técnicos,
sendo estes cobrados a entidades e a todos os que
não sejam arquitectos. A bolsa de emprego e de
estágio é dos serviços, no âmbito da prática, que têm
maior procura pelos membros no sítio da OA-SRS,
onde também é possível aceder a uma bolsa de ofer-
ta de espaços. Existe uma base de dados de legisla-
ção ligada à prática, que pode ser consultada on-line,
para além de um campo com as perguntas mais fre-
quentes. Com a publicação do Novo Regime Jurídico
da Urbanização e da Edificação, a OA-SRS iniciou um
novo serviço on-line, criando um canal de ques-
tões/respostas sobre este diploma que permite não
só, de modo mais simples, responder a dúvidas, mas
também monitorizar a sua aplicação e permitir à OA
pronunciar-se de forma mais fundamentada sobre
nova legislação. Os arquitectos podem ainda recor-
rer ao apoio técnico e jurídico na interpretação e
aplicação de diplomas mais complexos, por telefone
ou consulta presencial.

O Serviço de Formação prepara a Formação
Profissional e Contínua, organizando acções de
formação, assistindo na acreditação da OA junto
das entidades certificadoras. A programação das
acções para os membros estagiários segue as ori-
entações do Conselho Directivo Nacional (CDN) e
responde aos calendários de inscrição na OA-SRS.
A programação das acções de formação contínua
tem procurado acompanhar a aplicação de novos
diplomas, sensibilizar para diversas áreas de inter-
venção, responder às solicitações e propostas de
arquitectos e, em parceria, promover acções de
especialização. Para além disso tem colaborado
com outras instituições na organização de seminá-
rios e workshops descentralizados. Toda a informa-
ção sobre as acções realizadas ou previstas está
disponível no site www.oasrs.org. Este serviço
edita também trimestralmente um postal que é
enviado a todos os membros da SRS.
Através do Serviço de Concursos é prestado apoio
a entidades públicas e privadas na organização de
Concursos e Prémios, sendo também este serviço
responsável pela difusão de informação sobre
anúncios de aberturas de procedimentos e resulta-
dos, para além de analisar processos de concursos
publicitados nos jornais oficiais, propondo ao CDR
medidas a tomar quando detecta irregularidades
ou falhas nos processos. 
Os órgãos informativos em que a Secção Regional
do Sul participa directamente são o boletim, o site
www.oasrs.org e a newsletter electrónica. A pro-
moção e divulgação das actividades é feita pelo
Serviço de Comunicação e Informação, nestes e
noutros meios, sendo também efectuado registo
fotográfico e vídeo das conferências e visitas guia-
das promovidas pela OA-SRS. 
Os protocolos empresariais são a face mais expos-
ta do Serviço de Marketing, que também estabele-
ce parcerias na promoção das iniciativas da SRS.
No seguimento da sua política de protocolos e
benefícios aos membros, a SRS encontra-se em
fase final de negociações para a implementação de
um seguro profissional de responsabilidade civil
para disponibilizar aos membros, onde estão
cobertos todos os actos próprios da profissão. Este
seguro tem características próprias e específicas, e
pode ser subscrito em vários «patamares» de
necessidade, sendo que o primeiro nível é subscrito
pela OA-SRS, com condições que não se encontram
disponíveis no mercado. Será possível associar
outro tipo de seguros a este seguro «profissional».
No âmbito dos protocolos, está em fase final de
negociação com uma instituição bancária a disponi-
bilização aos membros de vários produtos financei-
ros, focados nas diversas necessidades da profissão
(ou até da esfera particular) e, em particular, sensí-
veis aos mais jovens, no apoio ao início da profissão.
No site www.oasrs.org é possível encontrar as par-
cerias feitas com a SRS e os benefícios para os
arquitectos.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Os serviços complementares são constituídos pela
biblioteca, o serviço de peritagens, os serviços cul-
turais e editoriais. 

A Biblioteca tem um acervo de cerca de 6 100 livros
e 1 500 revistas, contando no ano de 2007 com a
presença de 1 615 leitores. Neste último ano adqui-
riu 170 novos livros, reformulou o sistema de clas-
sificação de temas e das cotas e instalou um siste-
ma de alarme anti-furto. Edita mensalmente um
boletim bibliográfico, actualizando semanalmente
a base de dados, disponível na internet. 
O Serviço de Peritagens colabora com organismos
e instituições externas em peritagens. A OA-SRS
tem também representado a OA em diversos pro-
cedimentos de recrutamento de cargos de direcção
da administração pública.
Tendo por enfoque a temática de fundo deste man-
dato, os Serviços Culturais circunscrevem-se à
volta do arco que a abrange, dinamizando, junto da
sociedade, a mais valia da prática do arquitecto e do
seu papel social, através da promoção de eventos e
acções descentralizadas. Iniciativas como A Baixa
Depois da Baixa, Manhãs de Alvalade, Reunião de
Obra e a Trienal de Arquitectura de Lisboa, são
acções da maior importância para divulgar e desta-
car o trabalho e a prática da arquitectura na socie-
dade portuguesa, a par de ciclos de Grandes
Debates sobre temas fulcrais e actuais, onde a par-
ticipação do arquitecto é fundamental, colocando
assim a Ordem na ordem do dia; Passar à Prática é
um espaço onde se debatem projectos e planos tor-
nando a sua discussão pública pertinente e uma
mais valia para esclarecer e ser esclarecido; o ciclo
Investigações será um espaço de divulgação de
matérias que estão a ser investigadas, dentro e fora
do meio académico; workshops cuja temática e
actualidade permitam escolher a zona e os convida-
dos, com uma mais valia para o tema e local aborda-
do, com o intuito de descentralizar estas acções
pelo país; o ciclo Na Margem do JA onde são debati-
dos os temas de cada número da revista e, final-
mente, para as solicitações que os membros enten-
dam e para as quais não haja ciclo, nem orçamento,
mas que tenham pertinência, propõe-se a continui-
dade do ciclo Espaço Livre.
A casa da vizinha não é tão verde quanto a minha
foi uma iniciativa lançada no Dia Mundial da
Arquitectura, como resposta ao mote dado pela
UIA, «Legar uma arquitectura livre de emissões de
carbono». O site www.acasadavizinha.eu agrega de
momento 37 projectos de 28 arquitectos, mas con-
tinua a aceitar contributos.
Existem ainda Serviços Editoriais com o intuito
promover publicações de interesse para a classe,
para a actividade profissional e para a sociedade,
da qual destacamos Trabalhar com um Arquitecto.

Mais Informação em www.oasrs.org
❚ Contactos de Delegações e Núcleos – menu OASRS/
Delegações e Núcleos
Do mapa de distribuição de Núcleos e Delegações apenas
ficam de fora as regiões do Alentejo central e Santarém,
estando o restante território da SRS, que inclui as regiões
autónomas, coberto. 
Três estruturas descentralizadas têm sites próprios: 
Delegação de Castelo Branco - www.oa-castelobranco.org
Delegação da Madeira - www.oamadeira.com
Núcleo do Médio Tejo - www.oamediotejo.org.



ORDEM DOS ARQUITECTOS?
A NORTE
ANTES DE APRESENTARMOS O NOSSO PLANO DE ACTIVIDADES
PARA O PRÓXIMO TRIÉNIO, CONSIDERAMOS IMPORTANTE
TRANSMITIR AOS MEMBROS OS SERVIÇOS QUE ACTUALMENTE
PRESTA, NÃO SÓ PARA CONTEXTUALIZAR AS NOSSAS PROPOS-
TAS, MAS TAMBÉM PARA INCENTIVAR UMA MAIS INFORMADA
PARTICIPAÇÃO (ATRAVÉS DO ENVIO DE CRÍTICAS E SUGESTÕES).
ORGANIZÁMOS ESTA APRESENTAÇÃO EM TRÊS TEMAS QUE CON-
CENTRAM AS ATRIBUIÇÕES DA OA, CREDENCIAÇÃO (REGULAR O
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO), PRÁTICA PROFISSIONAL (APOIO E
QUALIFICAÇÃO DAS SUAS CONDIÇÕES) E PROMOÇÃO DA ARQUI-
TECTURA (DEFESA E PROMOÇÃO DA ARQUITECTURA, DIGNIDADE
E PRESTÍGIO DA PROFISSÃO DE ARQUITECTO).

CREDENCIAÇÃO
O Estado Português ao constituir a OA, uma asso-
ciação de direito público, reconheceu a existência
de um interesse público relevante subjacente ao
exercício da profissão de arquitecto, e ao fazê-lo
atribuiu-lhe poderes e competências para regular o
exercício da profissão.

TÍTULO PROFISSIONAL
Só os arquitectos inscritos na Ordem podem, no
território nacional, usar o título profissional de
arquitecto e praticar os actos próprios da profissão
(Artigo 42.º do Estatuto). 
A Secretaria Regional do Norte tem as funções de:
❚ Admitir e certificar a inscrição dos arquitectos;
❚ Emitir declarações (pedidos de suspensão da ins-
crição, pedidos de exclusão, pedidos de passagem à
condição de membro jubilado) e certificados para
participação em concursos internacionais;
❚ Gerir as bases de dados dos membros da OA-SRN;
❚ Cobrar as quotas dos membros, disponibilizando
várias alternativas de pagamento: transferência
bancária, débito directo em conta, pagamento
Multibanco ou CTT, assim como o Plano de
Recuperação de Quotas, para que os membros pos-
sam de forma mais confortável regularizar quotas
em atraso. 

ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS
A média actual de admissão de novos membros na
OA-SRN é de 400 por ano. O sistema em vigor inte-
gra a apresentação de documentação, realização de
estágio profissional, formação profissional em
áreas consideradas essenciais para um correcto
desempenho da profissão, preparando os recém-
licenciados para a entrada na vida profissional e
associativa, e avaliação no âmbito do Estatuto e
Deontologia. 

DEONTOLOGIA DISCIPLINAR
Ao longo do ano de 2007, o Conselho Regional de
Disciplina proferiu 32 deliberações finais relativas a
processos em curso e emitiu 21 acórdãos em pro-
cedimentos disciplinares. Este Conselho é assesso-
rado por uma advogada e recorre à colaboração
regular de 7 arquitectos que desempenham as fun-
ções de relatores.
O Pelouro de resolução alternativa de conflitos é
responsável pela manutenção e actualização da
Bolsa de Representantes da OA nas Comissões
Arbitrais Municipais.

PRÁTICA PROFISSIONAL
O panorama actual caracterizado pela crescente
complexificação do exercício da profissão, associada
não só à necessária interdisciplinaridade contempo-
rânea, mas também fruto das novas exigências da
legislação, do alargamento da responsabilização dos
projectistas e do aumento exponencial do número
de membros da OA, tem obrigado a um alargamen-
to e reorganização dos serviços da OA-SRN. 
O espaço físico, de trabalho dos funcionários, asses-
sores e membros dos órgãos regionais é claramente
insuficiente e condicionante, constituindo uma prio-

ridade, para o Conselho Directivo Regional, o desen-
volvimento de uma estratégia de viabilidade para a
construção da Nova Sede na Rua Álvares Cabral, no
Porto, de modo a dotar de novos e melhores espaços
de atendimento, de salas de trabalho e de reuniões
para os membros e público em geral, de espaços
para exposições e conferências, livraria e bar.

SERVIÇOS ACTUALMENTE PRESTADOS PELA OA-SRN
INFORMAÇÃO
❚ Actualização diária do site, disponibilização de
informação e serviços on-line;
❚ Edição do «mensageiro», correio electrónico
semanal; 
❚ Registo de Fóruns de discussão disciplinar no site
(ex. Arquitectura Acessível).

Sabia que a OA-SRN edita
semanalmente o mensageiro, 
o seu correio electrónico
informativo?

ENQUADRAMENTO LEGAL
LEGISLAÇÃO
Actualização diária de uma listagem de legislação,
organizada por temas gerais e específicos no site.

Sabia que pode pesquisar ou
consultar no site legislação
organizada por temas?
ASSESSORIA TÉCNICA/ESCLARECIMENTOS
• Prestação de esclarecimentos através de atendi-
mento telefónico, reunião (mediante marcação
prévia), respostas escritas a pedidos através do
formulário on-line e publicação no site de pergun-
tas frequentes; 
• Emissão de esclarecimentos técnico-jurídicos; 
• Consulta gratuita de apoio jurídico, com advoga-
dos contratados pela OA-SRN. 

Sabia que dispõe de consultas 
de apoio jurídico com
advogados, gratuitas?
MINUTAS
Disponibilização de minutas de declarações de res-
ponsabilidade técnica e deontológica no site, assim
como contrato tipo de prestação de serviços

Sabia que dispõe 
de minutas de declarações 
e contratos tipo?

ACESSO AO «TRABALHO»
EMPREGO
• Disponibilização no site de Bolsa de Emprego,
anúncios de oferta e procura;
• Acompanhamento, alerta às instituições quando
os procedimentos não acautelem os princípios da
OA e/ou o regulamentado na legislação vigente;
• Divulgação diária de concursos públicos para
arquitectos.

Sabia que pode anunciar 
ou procurar emprego no site,
inclusive concursos para 
a Função Pública?
PERITOS
Manutenção de Bolsa de Peritos (nomeação de
peritos por instância de tribunais ou do ministério
público).
CONCURSOS
• Análise de processos de concursos, lançados sem
o conhecimento prévio da OA-SRN, após sua solici-
tação às Entidades Promotoras, na sequência da
sua divulgação em D.R., e actuação junto das mes-

mas, quando os procedimentos não acautelem os
princípios da OA e/ou o regulamentado na legisla-
ção vigente;
• Apoio e esclarecimento, de acordo com as análi-
ses efectuadas pelo Pelouro, nomeadamente em
questões relacionadas com a instrução de procedi-
mentos e respectiva tramitação;
• Divulgação de concursos e prémios, no «mensa-
geiro» e secretaria, após verificação dos respecti-
vos processos;
• Nomeação de representantes da secção regional
no Júri de concursos e prémios, sendo a definição
de critérios de nomeação da competência do
Conselho Regional de Delegados.

Sabia que a OA analisa 
os processos de concursos
públicos, informando 
as entidades de eventuais
erros ou lacunas, e
disponibilizando apoio 
e esclarecimentos sobre 
os mesmos aos Membros?
INCENTIVO À DIVERSIFICAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS
PROFISSIONAIS
• Divulgação no «mensageiro» de programas de
estágios, programas de financiamento para
empreendedores, programas de apoio a projectos
pontuais, bolsas de investigação, solicitações de
artigos científicos, etc.;
• Reencaminhamento de solicitações de serviços
de apoio ao Turismo arquitectónico para empresas,
de Membros, que prestem serviços nesta área,
após apresentação das mesmas, decorrente do
convite dirigido a todos os membros em 2006;
• Apoio de divulgação de Edições e Eventos organi-
zados pelos Membros, na área da Arquitectura e
Urbanismo;
• Atribuição anual de bolsa de viagem do Prémio
Fernando Távora, para a melhor proposta de via-
gem de investigação.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E CIENTÍFICA
FORMAÇÃO CONTÍNUA
Formação ao longo da carreira, de forma a dar res-
posta às novas necessidades da prática profissio-
nal, através de ciclos de esclarecimento sobre legis-
lação na prática profissional (relação contratual
com o cliente, direito de autor do arquitecto, regime
jurídico da urbanização e edificação, normas técni-
cas sobre acessibilidade, regulamento das caracte-
rísticas de comportamento térmico dos edifícios
(RCCTE), requisitos acústicos dos edifícios, segu-
rança contra incêndio em edifícios, regime jurídico
dos instrumentos de gestão territorial), cursos
(coordenação de projectos e especialidades, gestão
de projectos para arquitectos, informática, avalia-
ção imobiliária, aplicação do RCCTE, perequação,
coordenação de segurança na construção, certifica-
ção ambiental da construção sustentável - em pre-
paração), cursos de especialização – em preparação
(acústica de edifícios, peritos qualificados no âmbi-
to do SCE/novo RCCTE, formação de peritos/novo
regime de arrendamento urbano), pós graduação
(direito da edificação e construção), seminários e
sessões técnicas (materiais e tecnologias).

CONDIÇÕES DE TRABALHO
SEGUROS
❚ Oferta de seguro de acidentes de trabalho, incluí-
do no plano de estágio, para todos os estagiários
inscritos na OA-SRN;
❚ Estabelecimento de Protocolos que garantem a
oferta de condições especiais no acesso a seguros
de Responsabilidade Profissional.

Sabia que os estagiários 
têm seguro de acidentes 
de trabalho?

BENEFÍCIOS COMERCIAIS
PROTOCOLOS
Celebração de acordos comerciais com empresas em
vários domínios (seguradoras, instituições bancárias,
serviços médicos/apoio domiciliário, aluguer e
comercialização de viaturas, hotelaria e similares,
reprografias/papelarias/livrarias, software/assis-
tência informática, formação, viagens/transportes,
lazer e outros), com o objectivo principal de criação
de condições comerciais vantajosas na aquisição de
serviços ou ferramentas de trabalho. 
Destacamos o acordo recentemente celebrado com
a CP – Caminhos-de-Ferro Portugueses, que permite
desconto na aquisição de viagens, através da utiliza-
ção do Cartão PROTOCOLO. Actualização permanen-
te na página PROTOCOLOS do site www.oasrn.org).

Sabia que dispõe desconto nas
viagens da CP e acesso directo
a spread 0,29 no empréstimo
para habitação?

PROMOÇÃO DA ARQUITECTURA
Através das acções não só dos Pelouros da Cultura
e Comunicação, mais visíveis, mas de todos os
Pelouros em que o Conselho Directivo Regional do
Norte está organizado, a OA-SRN contribui para a
defesa e promoção da arquitectura e zela pela fun-
ção social, dignidade e prestígio da profissão de
arquitecto, promovendo:

CRIATIVIDADE
Através de projectos interdisciplinares, alarga as
possibilidades e opções dos arquitectos e a sua rela-
ção com a arquitectura a partir da confrontação
com outras experiências.

FORMAÇÃO
O carácter pedagógico inerente aos temas dos
eventos da cultura proporcionam aos arquitectos
formação complementar, espontânea e gratuita, e
em simultâneo contribuem para a cultura arquitec-
tónica da sociedade.

ENCOMENDA
Através da prestação de assessoria na instrução e
acompanhamento de concursos e prémios (organi-
zação e elaboração do processo, designação de
jurados, apoio à divulgação, etc.) e do seu enquadra-
mento em conferências, exposições ou publicações,
eleva o seu perfil e aumenta a apetência da arqui-
tectura enquanto produto – fomentando a criação
de clientes, aproximando a arquitectura daqueles
que a vão usar. 

INTERNACIONALIZAÇÃO
Através do contacto e parcerias com arquitectos e
entidades estrangeiras, dá a conhecer a realidade
nacional e coloca os arquitectos locais em rede.
Promove a celebração: concebendo iniciativas em
várias frentes – inaugurações, comemorações de
aniversários, festas – que tem como objectivo prin-
cipal a reunião entre arquitectos e a sociedade em
geral, sensibilizando e provocando a aproximação
ao universo da arquitectura.

DIVULGAÇÃO
Através de serviços como o Procura arquitecto no
site www.oasrn.org, apoiando o arquitecto a exer-
cer o seu direito de publicitar a sua actividade e
divulgar as suas obras ou estudos.

INFORMAÇÃO
Através de manuais como Trabalhar com um arqui-
tecto, guia de informação e sensibilização do gran-
de público sobre o enquadramento prático da pro-
fissão do arquitecto, numa perspectiva didáctica
acerca do processo que envolve a selecção, contra-
tação de um arquitecto e a elaboração de um pro-
jecto de arquitectura.

Mais Informação em www.oasrn.org
❚ Contactos de Serviços e Pelouros – página OASRN/sub-
-menu/Contactos.



A DECORRER
QUINTO PRÉMIO MUNICIPAL 
DE ARQUITECTURA CONDE 
DE OEIRAS 2008
Data limite de apresentação de
candidaturas: 30 Abril 2008
Contactos, ficha de inscrição e normas

regulamentares: www.oasrs.org (menu

Concursos)

Informações actualizadas em

www.oasrs.org (Menu Concursos)

PRÉMIO JOÃO DE ALMADA 2008
CANDIDATURAS ATÉ 30 DE ABRIL
O Prémio é instituído pela Câmara
Municipal do Porto e conta com a
participação da OA-SRN na
designação de Jurado. De
periodicidade bienal, o Prémio tem 
o objectivo de “incentivar e
promover a recuperação de edifícios
representativos do património
arquitectónico da cidade”, visando
distinguir o melhor exemplo de
reabilitação concluído, na actual
edição, entre Outubro de 2006 e
Abril de 2008.
As candidaturas devem ser
entregues, na Divisão de Património
Cultural, até ao último dia do mês 
de Abril de 2008.
Divisão de Património Cultural

Tel. 222 097 162. Fax 222 097 166.

patrimonio-cultural@cm-porto.pt

PRÉMIO OUTROSMERCADUS’08
ARQUITECTURA EFÉMERA
A Ordem dos Arquitectos, o Centro
Português de Design e a empresa
OutrosMercadus anunciam o
lançamento da segunda sessão do
Prémio OutrosMercadus. O prémio
tem como objectivo distinguir e
promover o reconhecimento público
de obras de arquitectura/design/
espaços efémeros, levadas a cabo no
biénio 2006/2007, sendo extensível
as mais diversas áreas da cultura,
como sejam o cinema, o teatro, as
exposições, assim como espaços
públicos, expositores (stands), entre
tantas outras intervenções cujo
traço comum é o conceito de não
perenidade. O regulamento é
divulgado a partir do primeiro dia 
de Março e as candidaturas podem
ser apresentadas até 30 de Junho.
www.ordemdosarquitectos.pt

www.cpd.pt

www.outrosmercadus.pt

RESULTADOS
CONCURSOS COM A INTERVENÇÃO 
DA ORDEM

CONCURSO PÚBLICO 
PARA A JUNTA DE FREGUESIA 
DE PORTIMÃO
O arquitecto Pedro Nuno Ramalho
foi o vencedor deste concurso. 
A restante hierarquização colocou
em segundo lugar Miguel João
Mendes do Amaral Santiago
Fernandes, em terceiro António
Miguel Leal Cardoso Ferreira, em
quarto N Planos Arquitectura, Lda. e
em quinto Nada – Núcleo de
Arquitectos do Algarve, Lda. houve
duas menções honrosas
correspondentes aos sexto (Pedro
Alexandre T. de F. Mariguesa) e
sétimo lugares (Miguel de Aguiar
Mendes Alves).

CONCURSO PÚBLICO DE
CONCEPÇÃO DE IDEIAS 
PARA O PARQUE MAYER, 
JARDIM BOTÂNICO, EDIFÍCIOS 
DA POLITÉCNICA E ÁREA
ENVOLVENTE
Proposta de hierarquização dos
cinco primeiros classificados que
concorrem a um concurso
subsequente para escolha de um
projecto e da equipa que irá elaborar
o plano de pormenor da área em
questão com a Câmara Municipal de
Lisboa: 1 – Aires Mateus & Associados;
2 – ARX Portugal; 3 – Vão Arquitectos
Associados; 4 – Souto Moura
Arquitectos, SA; 5 – Gonçalo Byrne. 
Imagens dos cinco seleccionados em

www.oasrs.org (menu Concursos). 

CONCURSO PÚBLICO PARA A
CONCEPÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
DO ROSSIO MARQUÊS DE
POMBAL E LARGOS ADJACENTES,
EM ESTREMOZ
O júri atribuiu apenas dois dos três
prémios previstos, o primeiro a
Adalberto Dias, Arquitecto Lda e o
segundo a Criação + Arquitectos Lda 

CONCURSO PÚBLICO PARA
ELABORAÇÃO DO PROJECTO 
DAS NOVAS INSTALAÇÕES 
DO INSTITUTO SUPERIOR 
DE CONTABILIDADE E
ADMINISTRAÇÃO DE LISBOA
Imagens do projecto vencedor, de João Luís

Carrilho da Graça, em www.oasrs.org

(menu Concursos) 

CONCURSO PÚBLICO PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA
FUTURA SEDE DA ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL EM
CASCAIS
Foram recebidos a concurso 
57 trabalhos.

CONCURSO PÚBLICO DE IDEIAS
PARA A ZONA COSTEIRA POENTE
DE QUARTEIRA – VILAMOURA
Aguardam-se resultados. 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
E DA INOVAÇÃO CONVIDA OA
PARA JÚRI
PRÉMIO ANUAL DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
Lançado em meados de Fevereiro
último, o «Plano Nacional de Acção
para a Eficiência Energética»
promove várias medidas de que se
destaca este Prémio que tem o
objectivo de distinguir edifícios, com
programas diversificados,
nomeadamente habitação,
escritórios, escolas, pela sua
eficiência energética. O Ministério da
Economia e da Inovação, responsável
pelo Plano, atribuirá um importante
contributo financeiro aos
premiados.
A Ordem dos Arquitectos aceitou o
convite para integrar o Júri do
Prémio, que integrará
representantes do Ministério da
Economia e da Inovação, da EDP,
GALPEnergia e  revista Visão.
No sítio do Ministério a referência ao
Prémio ainda é discreta mas aparece
em primeiro lugar entre as novas
medidas constantes do Plano 
http://www.min-economia.pt/
innerPage.aspx?idCat=27&idMaster
Cat=15&idLang=1&idContent=619&
idLayout=1

VI BIAU
VI BIENAL IBEROAMERICANA DE
ARQUITECTURA E URBANISMO
Na VI BIAU Lisboa 08 serão
mostrados todos os trabalhos
finalistas dos Prémios à Obra nas
suas diferentes categorias.
Também serão expostas as
Publicações e os Projectos de
Investigação premiados.
Entre as participações, serão
premiadas as obras de Arquitectura
Ibero-Americana de maior destaque,
concluídas entre os anos de 2004 e
2006. 

PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA
NA EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE
ARQUITECTURA IBERO-AMERICANA
CASA EM QUELFES, OLHÃO
Arquitecto: Ricardo Bak Gordon
(nascido em 1967)

TEATRO MUNICIPAL DA GUARDA
Arquitecto: Carlos Jorge Coelho
Veloso (nascido em 1971)

UNIDADE INDUSTRIAL DA INAPAL
METAL, PALMELA
Arquitectos: Francisco Vieira de
Campos (nascido em 1962)
e  Cristina Guedes (nascida em 1964)

MERCADO PÚBLICO DA COMENDA
Arquitectos: Telmo Cruz (nascido em
1965), Maximina Almeida (nascida
em 1967) e Pedro Miguel Tomé
Soares (nascido em 1971)

CASA EM AZEITÃO (MORADIA QUINTA
DOS FOIOS)
Arquitecto: Miguel Beleza (nascido
em 1966)

FLUVIÁRIO DE MORA
Arquitectos: João Perloiro (nascido
em 1962), João Luís Ferreira
(nascido em 1963), Paulo Perloiro
(nascido em 1964), Paulo Martins
Barata (nascido em 1965) e Pedro
Appleton (nascido em 1970)

JARDIM DE INFÂNCIA NA ESCOLA
BÁSICA DE SÃO JULIÃO DO TOJAL
Arquitectos: Bárbara Delgado
(nascida em 1969) e João Santa Rita
(nascido em 1965)

PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA
NA EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE
ARQUITECTURA DE ESPAÇO URBANO
REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ZONA
ENVOLVENTE AO MOSTERIO DE SANTA
MARIA DE ALCOBAÇA
Arquitectos: Gonçalo Sousa Byrne
(nascido em 1941) e João Pedro
Falcão de Campos (nascido em 1961)

PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA
NA EXPOSIÇÃO DAS MELHORES
OBRAS DE ARQUITECTURA DE JOVEM
AUTOR (<40 anos)
CASA EM ÓBIDOS
Arquitecto: Jorge Sousa Santos
(nascido em 1971)

PARTICIPAÇÃO DA ORDEM
NA EXPOSIÇÃO DAS MELHORES
PUBLICAÇÕES
Os quatro primeiros volumes da
Colecção “Prémios UIA 2005” e os
dois volumes da Colecção “VI Bienal
de São Paulo”.

5 ABRIL
EM TRÂNSITO #018
INVENTIONEERING ARCHITECTURA
ANDREA DEPLAZES
Casa da Música, Porto, 21h30
A conferência será em inglês, 
sem tradução, e a entrada é livre
(obrigatório levantamento de
ingressos na bilheteira da Casa 
da Música). Esta iniciativa conta 
com a Casa da Música como parceiro
estratégico e com o apoio da
Cerâmica Vale da Gândara.
www.oasrn.org>>Cultura

7 ABRIL
PRÉMIO FERNANDO TÁVORA 
3.ª EDIÇÃO
ANÚNCIO DO VENCEDOR
Salão Nobre da Câmara Municipal de
Matosinhos, 22h
A cerimónia integra uma conferência
do Prof. Doutor João Lobo Antunes,
sobre a Viagem na construção do
conhecimento.
Foram apresentadas nesta edição
24 candidaturas, um número que
vem confirmar uma crescente
adesão a esta bolsa de investigação.
O júri para a terceira edição 

do Prémio Fernando Távora é 
constituído pelo Prof. Doutor João
Lobo Antunes, Arq. Nuno Teotónio
Pereira, Arq. Eduardo Souto de
Moura, Prof. Doutor José Ferrão
Afonso (designado pela Família de
Fernando Távora), e pela Arq. Filipa
Guerreiro (em representação da 
OA-SRN).
www.oasrn.org>>Prémio Fernando Távora

10 ABRIL
GENTE DA CASA
MONITORIZAÇÃO DE UMA OBRA
DE ARQUITECTURA
Auditório da sede nacional da Ordem
dos Arquitectos, Lisboa, 21h
O projecto, que pretende
documentar o contexto de
construção de um imóvel em
Palmela, é apresentado em
conferência na sede da Ordem dos
Arquitectos; entre 7 e 11 de Abril, 
sob a forma de exposição.
www.gentedacasa.net
www.oasrs.org (menu Agenda/
Programação OASRS/Espaço Livre)

12 ABRIL
HOMENAGEM 
A OSCAR NIEMEYER
100 ANOS DE VIDA
70 DE ARQUITECTURA
Escola Superior de Tecnologia 
do Instituto Politécnico de Castelo
Branco, Avenida do Empresário,
Castelo Branco, 10-19h
Seminário promovido pela
Delegação de Castelo Branco
Delegação de Castelo Branco
Tel./Fax: 272 346 670
d.castelobranco@oasrs.org
www.oa-castelobranco.org

12 ABRIL > 29 JUNHO
FADING HUTONGS
JÚLIO DE MATOS
Centro Português de Fotografia,
Cadeia da Relação, Porto. Terça a
sexta, das 10 às 12h30 e das 15 às
18h00; sábados, domingos e
feriados, das 15 às 19h 
Os Hutongs, as ruas tradicionais de
Beijing, estão a desaparecer muito
rapidamente,  sobretudo devido às
pressões urbanísticas causadas pelo
acelerado desenvolvimento
económico actual, na China. Um
projecto visualmente evocativo de
uma realidade em rápida
transformação mercê de uma
extinção acelerada de um eco-
ambiente urbano de raízes
ancestrais. Pretende-se uma dupla
valência com a criação deste corpo
de imagens; em simultaneamente,
um registo com características
imagéticas quase de outro tempo e
um alerta para a necessidade de
olhar de outra forma uma realidade
não suficientemente valorizada no
presente. Visualmente antecipa o
passado de um presente ameaçado.
Na inauguração será apresentado o
álbum fotográfico «Fading
Hutongs», com uma introdução de
Yung Ho Chang, arquitecto natural
de Beijing e actual Director do
Departamento de Arquitectura do
MIT, USA.  Este trabalho de Júlio de
Matos, arquitecto e fotógrafo, foi
realizado entre 2005 e 2008 e conta
com o apoio da OA-SRN, EPSON, GH
Hyatt Beijing.
www.juliodematos.com
www.cpf.pt

16 ABRIL
ESPAÇO LIVRE
DEBATE SOBRE A PROPOSTA
PARA O TROÇO FINAL DA CRIL, 
PROMOVIDO PELO 
ARQ. CARLOS PERRY
Auditório da sede nacional da Ordem
dos Arquitectos, Lisboa, 21h

18 ABRIL
DIA INTERNACIONAL DOS
MONUMENTOS E SÍTIOS 
PATRIMÓNIO RELIGIOSO 
E ESPAÇOS SAGRADOS  
Uma iniciativa da Delegação de
Castelo Branco, com programa
disponível em
www.oa-castelobranco.org

24 ABRIL
PASSAR À PRÁTICA
ARQ. CHARLES CORREA 
Apresentação da proposta para novo
edifício da Fundação Champallimaud
em Pedrouços.
Auditório da sede nacional da Ordem
dos Arquitectos, Lisboa, 18h30

28 ABRIL > 2 MAIO
VI BIAU
VI BIENAL IBEROAMERICANA DE
ARQUITECTURA E URBANISMO
Faculdade de Arquitectura da
Universidade Técnica de Lisboa
Promovida pelo Ministério de
Vivienda de Espanha, a BIAU realiza-
se desde 1998 e é o mais importante
fórum dos arquitectos ibero-
americanos, procurando a formação
e reflexão comuns, a integração de
políticas culturais e a difusão das
melhores experiências profissionais. 
A VI.ª BIAU é acolhida pela Faculdade
de Arquitectura da Universidade
Técnica de Lisboa, com o apoio do
Ministério do Ambiente,
Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Regional, da
Câmara Municipal de Lisboa e da
Ordem dos Arquitectos. 
Conta com a maior representação de
sempre de obras portuguesas,
conforme a selecção do Júri
internacional no passado mês de
Novembro, em Madrid, cujo jurado
português foi o Arq. Ricardo
Carvalho. De um total de 207
candidaturas da Ibero-América,
incluindo 20 portuguesas, para os
Prémios de Melhores Obras de
Arquitectura, de Espaço Público e de
Jovem Autor, foram seleccionadas 35
obras, entre as quais se contam nove
portuguesas que se mantêm em
concurso.
www.biau.es
www.arquitectos.pt

27 > 28 MAIO
SEMINÁRIO INTERNACIONAL  
RETHINKING LE CORBUSIER
Organização conjunta Museu
Berardo, Fondation Le Corbusier 
e OA-SRS
Em breve, informações em www.oasrs.org
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A SUL
Sílvia Leiria Viegas, arquitecta
Tatiana Mourisca, arquitecta
Tel. 213 241 140/77
formacaocontinua@oasrs.org,
formacao2@oasrs.org 
PROGRAMAS PORMENORIZADOS, 
FICHAS DE INSCRIÇÃO E PREÇÁRIO 
EM WWW.OASRS.ORG

8 > 9 ABRIL
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA
(PROJECT MANAGEMENT) 
– FORMAÇÃO INICIAL E AVANÇADA
A OA-SRS promove esta acção de
formação sobre «Gestão e
Fiscalização de Obra», que visa
explicar o que é gestão de uma
obra, o papel do gestor de obra e
transmitir quais as ferramentas
intrínsecas a esta gestão. 
O gestor de obra é quem representa
o dono de obra, em obra. É ele que
coordena todas as figuras
intervenientes, desde os
projectistas (arquitectura e
especialidades) até ao empreiteiro.
Esta formação é direccionada para
profissionais que queiram ter
contacto com a realidade da
coordenação e gestão de obra e se
queiram responsabilizar por todas
as fases que atravessa um
empreendimento, desde o
programa emitido pelo dono de
obra, passando pela coordenação
das várias fases de todos os
projectos (arquitectura e
especialidades) e respectivos
licenciamentos, lançamento do
concurso de empreitada,
adjudicação do empreiteiro,
obtenção da licença de utilização
até à respectiva «entrega da chave»
ao dono de obra.
A acção de formação está dividida
em duas partes, a primeira,
Formação Inicial, direccionada para
quem não tem experiência na área,
aborda os conceitos gerais e
contextualiza o formando na
temática em questão; a segunda –
Formação Avançada – para quem
está familiarizado com o tema ou
assistiu à Formação Inicial. 
FORMADOR Arq.ª Helena Tiago
DURAÇÃO 8 + 8 horas

11 ABRIL
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
– REGIME JURÍDICO
Uma vez que foi revisto o Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação
estabelecido pelo Decreto-lei n.º
555/99, de 16 de Dezembro, a OA-
SRS promove uma acção que
esclareça os arquitectos sobre a
nova regulamentação. A lei n.º
60/2007, de 4 de Setembro,
procede à sexta alteração ao
referido decreto e entrou em vigor a
3 de Março de 2008.
O regime da urbanização e
edificação 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
DURAÇÃO 7 horas

17 ABRIL 
REABILITAÇÃO URBANA
"A reabilitação urbana é
actualmente um tema essencial
quer se fale de conservação e
defesa do património, de

desenvolvimento sustentado, de
ordenamento do território, de
qualificação ambiental ou de
coesão social. É cada vez mais um
instrumento-chave para a
qualificação e o desenvolvimento
dos territórios construídos. No
entanto, o conceito de reabilitação
urbana sofreu uma enorme
evolução dos anos 70 aos nossos
dias no que respeita aos seus
objectivos, âmbito de actuação,
métodos e abordagens de
intervenção. Emerge da política de
salvaguarda do património cultural
mas rapidamente ultrapassa esse
âmbito em reposta aos novos
desafios de âmbito social, cultural,
económico e ambiental. (…) Esta
acção de formação propõe-se fazer
uma revisão crítica das práticas de
reabilitação urbana em Portugal e
da evolução do conceito, âmbito e
objectivos de actuação da
reabilitação urbana a nível europeu.
Serão ainda focados os
instrumentos de actuação que
devem ser assegurados para
garantir o sucesso das
intervenções.”
Ana Pinho, arquitecta
FORMADORES Arquitectos José
Aguiar e Ana Pinho
DURAÇÃO 7 horas

9 MAIO
NOVO REGIME JURÍDICO DOS
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 
O Decreto-Lei n.º 39/2008,
publicado a 10 de Março de 2008,
entra em vigor 30 dias após esta
data e estabelece o Novo Regime
Jurídico da instalação, exploração e
funcionamento dos
Empreendimentos Turísticos e
assenta em três princípios básicos:
simplificação, responsabilização e
qualificação da oferta.
FORMADORA Dr.ª Cristina Siza Vieira
DURAÇÃO 5 horas

12 MAIO
ACÇÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE
FORMATO DWF – CML
A fim de optimizar os esforços e
custos da análise de documentos
que contenham desenhos, garantir
a sua segurança e melhorar o
tempo de processamento e
resposta, é necessário que o
formato dos ficheiros enviados 
à CML e o que circula internamente
seja o DWF. As entidades externas 
à CML deverão obter os
esclarecimentos técnicos acerca 
do formato DWF e esta acção de
esclarecimento pretende
demonstrar e tirar dúvidas na
realização deste tipo de ficheiros.
FORMADOR Arquitecto Manuel
Sousa Guedes e Engenheiro
Henrique Saias
DURAÇÃO 3 horas

16 MAIO > 27 JUNHO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
ACÚSTICA DE EDIFÍCIOS 
Conforme deliberação do Conselho
Directivo Nacional, a OA-SRS apenas
emite a declaração aos membros
que frequentaram e obtiveram
aproveitamento nas acções de
formação em projecto de
condicionamento acústico
promovidas pela Ordem dos
Arquitectos em parceria com a
Sociedade Portuguesa de Acústica.
A emissão da referida certidão (ao
abrigo dos artigos 6.º e 7.º do

Regulamento de Certidões em
vigor) habilita os membros que
frequentaram a formação e
obtiveram aproveitamento para 
a elaboração de projectos de
condicionamento acústico de
edifícios.
PARCERIA Sociedade Portuguesa 
de Acústica
DURAÇÃO 60 horas

19 > 20 MAIO
PRINCÍPIOS BIOCLIMÁTICOS 
NA ARQUITECTURA
Pretende-se que os arquitectos
assimilem os conceitos
fundamentais dos princípios
bioclimáticos e adquiram um
método que lhes permita disciplinar
o aprofundamento e a integração
destes conceitos na teoria e na
prática da Arquitectura.
FORMADOR Arquitecto Fausto
Simões
DURAÇÃO 12 horas

17 JUNHO
INSTRUMENTOS DE GESTÃO
TERRITORIAL 
– REGIME JURÍDICO
A presente acção visa esclarecer os
arquitectos sobre a recente
alteração ao Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial,
promovida pelo Decreto-Lei n.º
316/2007, de 19 de Setembro, em
paralelo com uma abordagem
sucinta do regime da Avaliação
Ambiental Estratégica, aplicável aos
planos, recentemente estabelecido
pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de
15 de Junho.
A acção de formação centrar-se-á
nos Planos Municipais de
Ordenamento do Território, por se
considerar que são estes que mais
determinam o exercício da
actividade profissional do
arquitecto, particularmente
daqueles que lidam directamente
com o processo de planeamento.
FORMADORA Dr.ª Fernanda Paula
Oliveira
DURAÇÃO 7 horas

26 > 27 JUNHO
A ARQUITECTURA E A SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIOS
A segurança contra incêndios
começa na Arquitectura, desde
logo, pela implantação do edifício,
volumetria, vias de acesso,
compartimentação e escolha de
materiais. No entanto nem sempre
é fácil compatibilizar a
regulamentação de SCI com a
Arquitectura. Assim pretende-se
transmitir aos arquitectos os
conhecimentos básicos de SCI para
que, desde o primeiro esboço, essa
compatibilização surja de forma
espontânea.
FORMADORES Arquitectos Paulo
Ramos e Pedro Silvano
DURAÇÃO 14 horas

DATA A DEFINIR
QREN – QUADRO DE REFERÊNCIA
ESTRATÉGICO NACIONAL 2007-2013
O Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN) assume como
grande desígnio estratégico a
qualificação dos portugueses,
valorizando o conhecimento, a
ciência, a tecnologia e a inovação,
bem como a promoção de níveis
elevados e sustentados de
desenvolvimento económico e
sociocultural e de qualificação

territorial, num quadro de
valorização da igualdade de
oportunidades e, bem assim, do
aumento da eficiência e qualidade
das instituições públicas. 
A estruturação operacional do QREN
é sistematizada através da criação
de programas operacionais
temáticos e de programas
operacionais regionais para as
regiões do continente e para as
duas regiões autónomas. 
A acção de sensibilização/
esclarecimento visa fornecer aos
participantes instrumentos de
trabalho para que os formandos se
possam candidatar aos diferentes
programas apresentados pelo
QREN 2007-2013.
FORMADORES Dr. Jorge Abegão 
e Engenheiro Moura de Campos
DURAÇÃO 3 horas

Todas as acções de formação têm lugar 
no Auditório da sede nacional da Ordem
dos Arquitectos

A NORTE
Miguel Nery/Bárbara Belo
Tel. 222 074 258
formacao.continua@oasrn.org 
www.oasrn.org/formacao

CICLO LEGISLAÇÃO NA PRÁTICA
PROFISSIONAL
2 ABR
5] SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
EM EDIFÍCIOS
NOVAS PERSPECTIVAS
REGULAMENTARES
9 ABR
6] REGIME JURÍDICO DOS
INSTRUMENTOS DE GESTÃO
TERRITORIAL 
NOVO DECRETO-LEI N.º 316/2007
(ALTERAÇÃO AO DECRETO-LEI 
N.º 380/99)

CICLO MATERIAIS E TECNOLOGIAS
23 ABR
SESSÃO TÉCNICA UMICORE
Hotel Porto Pestana, 18h00–20h00
Com uma vasta experiência, a
empresa Asturiana das Minas está
presente no mercado português
desde 1921. Em 2002 alterou a sua
designação para Umicore Portugal,
S.A., comercializando os seus
produtos sob a marca “VM Zinc”. 
No presente, a actividade da
empresa centra-se em três
vertentes principais,
nomeadamente, a venda de zinco
laminado, a execução de obras e a
assistência técnica ao projecto.
A Sessão Técnica será antecedida
de um welcome coffee, pelas 17h30
e abordará os seguintes temas:
❚ Apresentação Comercial do Grupo
Umicore e da Umicore Portugal S.A.:
Michel Fabre
❚ Apresentação técnica dos
produtos e sistemas VM Zinc: 
Luís Romão
❚ Espaço aberto ao debate
(perguntas e respostas)

9 > 10 MAIO
GESTÃO DE PROJECTOS PARA
ARQUITECTOS (4.ª EDIÇÃO)
O curso, com uma carga horária de
11 horas, encaminhará o formando
pelas melhores práticas de Gestão
de Projectos, num roteiro alinhado
com o PMBOK® (Project
Management Body of Knowledge)
do Project Management Institute
(PMI).

A formação incluirá um conjunto de
exemplos práticos, baseados na
experiência de relacionamento com
mais de 100 gabinetes de projecto,
permitindo aos formandos o acesso
a um significativo conjunto de boas
práticas de gestão. Nesse contexto,
terá uma forte orientação à
implementação de procedimentos.
Com efeito, pretende-se que os
formandos, no final da acção,
possam implementar ou consolidar
as práticas nos seus gabinetes,
transformando esta acção de
formação numa ferramenta de
trabalho e de melhoria
organizacional. Os exercícios
poderão ser aplicados
directamente no atelier e sem
necessidade de software
específico.

15 > 17 MAIO 
CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 
DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 
– SISTEMA LÍDERA
O curso destina-se a formar
especialistas no sistema LiderA,
abrangendo a abordagem prevista
pelo LiderA, as vertentes, áreas e
critérios definidos no sistema para
avaliar a dimensão ambiental da
sustentabilidade da construção
(versão edificado), bem como a
função e forma de proceder dos
assessores. O programa inclui a
apresentação dos sistemas
ambientais de reconhecimento da
construção sustentável, bem como
as principais áreas e critérios a
considerar para essa
sustentabilidade pelo LiderA. 
As sessões baseiam-se na
apresentação da abordagem, dos
critérios e modos de prova. A sua
ilustração será acompanhada de
casos. O último dia será dedicado 
a um workshop que porá em prática
os conhecimentos apreendidos.
Para quem o pretenda, ocorrerá
uma avaliação opcional dos
conhecimentos e capacidade de
aplicação, tendo em vista a
consideração como assessores 
do LiderA.

MAIO > JUNHO 
#48 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
ACÚSTICA DE EDIFÍCIOS 
A publicação do Regulamento dos
Requisitos Acústicos dos Edifícios
(RRAE), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 129/2002, de 11 de Maio,
conduziu à necessidade de
realização de acções de formação
específicas, fundamentalmente no
que respeita ao projecto de
condicionamento acústico de
edifícios, como parte integrante do
processo global de licenciamento e
do projecto de execução relativo a
acções de reabilitação,
remodelação ou construção nova. 
A OA-SRN, com a chancela da
Sociedade Portuguesa de Acústica,
propõe-se realizar a presente acção
de formação, visando a preparação
de técnicos para o exercício de
actividade de projecto,
acompanhamento e licenciamento,
na área da acústica de edifícios.
Para os interessados, esta
preparação será aferida mediante a
realização de provas específicas,
com atribuição de diploma
correspondente, em caso de
aprovação.

EDITAIS
PROCESSO DISCIPLINAR N.º 01/07
Leonor Cintra Gomes, Presidente 
do Conselho Regional da Secção Sul
da Ordem dos Arquitectos, no 
cumprimento das competências 
atribuídas pelo n.º 1 do art.º 66.º 
do EOA – Estatuto da Ordem dos
Arquitectos:
FAZ SABER que o Conselho Regional
de Disciplina da Secção Sul da Ordem
dos Arquitectos, por Acórdão datado
de 17.01.08, entretanto transitado
em julgado, referente ao processo
Disciplinar n.º 01/07, em que é
Participante a Câmara Municipal de
Olhão, considerou que o arguido 
Arq. Rui Manuel George Filipe, 
membro n.º 5108/S, residente na
Urbanização Turmarim, Lote 12,
8700-201 Olhão, violou o disposto 
no Art.º 45.º, n.º 2, e Art.º 49.º, n.º 2c),
do EOA e Art.º 1.º, n.ºs 1 e 3.º, n.º 1b)
do Regulamento de Deontologia,
pelo que foi condenado pela prática
da infracção disciplinar na pena de:
censura
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do
art.º 55.º do EOA.
Para constar se passou o presente
edital que vai ser afixado e publicado
de harmonia com as disposições
legais aplicáveis.
LISBOA, 5 DE MARÇO DE 2008

LEONOR CINTRA GOMES

CONVOCATÓRIA
Manuel Saldanha, arquitecto,
Presidente do Conselho Regional 
de Disciplina do Sul da Ordem dos
Arquitectos, faz saber que se 
convoca por este meio, face à 
impossibilidade de notificação postal, 
o Sr. Arq. João Luís Rogado Carvalhal
Malato Correia, membro n.º 4186/S
desta Ordem dos Arquitectos, para 
no dia 7 de Maio de 2008 pelas 18.30
horas, se dirigir às instalações deste
Conselho, sito na Travessa do
Carvalho 23-25,em Lisboa, a fim de 
prestar declarações no âmbito de
um processo de inquérito que se
encontra a correr os seus termos.
Caso não seja possível dirigir-se à
Ordem dos Arquitectos na data 
indicada, fica o Arq. João Luís Rogado
Carvalhal Malato Correia, obrigado 
a indicar por escrito data alternativa
para o efeito.
LISBOA, 5 DE MARÇO DE 2008

MANUEL SALDANHA,

PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL 

DE DISCIPLINA DO SUL

BIBLIOTECA
NOVO HORÁRIO
MEMBROS DA ORDEM
segunda, terça, quinta e sexta, 
das 10 às 19 horas
OUTROS LEITORES
segunda, terça, quinta e sexta, 
das 10 às 17 horas.
Dando por concluído o processo de
reformulação de temas e de cotas
dos livros existentes no acervo 
da Biblioteca, efectuado após um
expurgo de publicações 
acompanhado pelo Arq. Michel
Toussaint (vogal do CDRSul), 
a Biblioteca passa a encerrar 
exclusivamente à quarta-feira 
e funciona num horário alargado
durante os outros dias da semana.

07 ARQUITECTOS

ABRIL 2008

FORMAÇÃO CONTÍNUA A SUL
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REGULAMENTO

I - INSTITUIÇÃO E OBJECTO

1. O PRÉMIO INTERNACIONAL TEKTÓNICA ‘08 Aldeia Itinerante

para uma comunidade verde é instituído pela Associação

Industrial Portuguesa – Feira Internacional de Lisboa [AIP-FIL],

contando com o apoio da Ordem dos Arquitectos [OA] na sua

organização e com eventuais patrocínios de entidades públi-

cas e privadas.

2. O PRÉMIO INTERNACIONAL TEKTÓNICA ‘08 Aldeia Itinerante

para uma comunidade verde, adiante designado por Prémio, é

atribuído anualmente e tem por objectivo promover o recon-

hecimento público e profissional de novos valores no quadro

da arquitectura.

3. O tema do concurso de ideias deste ano é a criação de uma

«aldeia itinerante, sustentável, auto-suficiente para uma

comunidade nómada».

4. A apreciação dos trabalhos concorrentes e a sua selecção

para a respectiva monografia será feita com base nos seguin-

tes critérios:

• Qualidade global;

• Ideia e conceito;

• Inovação e solução construtiva;

• Economia, sustentabilidade e auto-suficiência da solução;

• Capacidade de comunicação.

II - NATUREZA DOS PRÉMIOS

1. Será atribuído um Primeiro Prémio e, no máximo, duas

Menções Honrosas.

2. Ao primeiro classificado será atribuído um prémio no valor

de 7500 ¤ [sete mil e quinhentos euros].

3. A cada Menção Honrosa será atribuído um prémio no valor de

2000 ¤ [dois mil euros].

4. Aos premiados será entregue um Diploma, em cerimónia

pública a realizar no âmbito da Feira Internacional de

Construção e Obras Públicas – Tektónica 2008, em modalidade

a definir com as entidades patrocinadoras.

5. As três propostas premiadas, e eventualmente outras pré-

seleccionadas pelo Júri, serão expostas na Feira Internacional

de Construção e Obras Públicas – Tektónica 2008, nunca

podendo superar o número máximo de dez [10] propostas

expostas.

6. Os trabalhos expostos serão editados numa publicação

monográfica sobre o Prémio.

7. Os trabalhos premiados poderão ser apresentados em

www.arquitectos.pt, www.oasrs.org e www.oarsn.org assim

como no Boletim «Arquitectos Informação».

III - ENTIDADES ORGANIZADORAS E SECRETARIADO

1. A AIP-FIL e a OA são as entidades organizadoras do Prémio.

2. Compete à AIP-FIL:

a. Articular procedimentos com todas as entidades envolvidas

no Prémio, garantindo a sua atribuição;

b. Designar, em parceria com a OA, o Presidente do Júri;

c. Designar um representante e um suplente para o Júri, 

d. Disponibilizar um espaço adequado para exposição dos tra-

balhos seleccionados no decurso da Feira Internacional de

Construção e Obras Públicas – Tektónica 2008;

e. Organizar a cerimónia pública de entrega dos prémios, em

colaboração com a OA;

f. Organizar a Exposição do Prémio, em colaboração com a OA;

3. Compete à Ordem dos Arquitectos:

a. Elaborar o Regulamento do Prémio;

b. Articular procedimentos com todas as entidades envolvidas

no Prémio;

c. Esclarecer dúvidas e questões levantadas;

d. Constituir um secretariado de apoio à organização do

Prémio e acompanhamento dos trabalhos do Júri, com assento

na sua Sede Nacional;

e. Receber as candidaturas e proceder à sua apresentação ao Júri;

f. Designar um representante e um suplente o Júri;

g. Designar, em parceria com a AIP-FIL, o Presidente do Júri;

h. Produzir, em parceria com a AIP-FIL, a publicação monográfica

do Prémio;

i. Organizar a exposição do Prémio, em colaboração com a AIP-FIL.

IV – ELEGIBILIDADE

1. Todos os arquitectos inscritos na OA, membros efectivos e

estagiários, com a sua situação devidamente regularizada e

que não apresentem incompatibilidades ou relações familia-

res com algum dos elementos do Júri, podem apresentar pro-

postas candidatas ao Prémio.

2. No caso dos concorrentes se apresentarem em equipa basta

que o seu coordenador esteja inscrito na OA.

3. No caso de arquitectos estrangeiros não inscritos na OA e

que se apresentem como coordenadores da equipa deverão

apresentar comprovativo de inscrição em entidade congénere.

V – JÚRI

1. O Júri será composto por:

a. Um arquitecto nomeado pela AIP-FIL e OA, que presidirá ao júri;

b. Um arquitecto nomeado pela AIP-FIL;

c. Um arquitecto nomeado pelo CDN da OA;

d. Um arquitecto nomeado pelo CDRS da OA;

e. Um arquitecto nomeado pelo CDRN da OA.

2. Todas as entidades deverão indicar o respectivo suplente.

3. Das reuniões do Júri deverá ser lavrada uma acta, a redigir por

um dos seus elementos e assinada por todos, da qual conste

uma apreciação sucinta dos trabalhos premiados.

4. Todas as deliberações serão tomadas por maioria, não

podendo haver abstenções. 

5. Da decisão do Júri não haverá recurso.

6. A lista nominativa da composição do Júri será publicada em

www.arquitectos.pt, www.oasrs.org e www.oarsn.org na data

indicada na Calendarização do Prémio [em Anexo].

VI – ELABORAÇÃO DA CANDIDATURA

1. Projecto a enviar única e exclusivamente em formato digital

onde deverão constar:

a. Dois painéis em formato pdf com as dimensões de um A1

[841 x 594 cm] dispostos na horizontal, com 300 dpi de resolu-

ção mínima, onde se incluem todos os conteúdos que o[s] pro-

ponente[s] julgue[m] necessários para a compreensão do pro-

jecto a concurso.

b. O preenchimento integral da Ficha de Candidatura* disponí-

vel em www.arquitectos.pt, www.oasrs.org e www.oarsn.org.

*Para os arquitectos estrangeiros, além do envio da digitalização do docu-

mento referido em IV. 3. deverão expedir para a sede da OA [morada adian-

te designada], via correio, o original do referido documento, que deverá

ser recepcionado até ao dia 30 de Abril inclusive. 

c. Anexos/Pastas onde se incluem, também em formato digital,

um máximo de três imagens incluídas nos painéis descritos em

VI 1.a. cuja resolução mínima será de 300 dpi e memória descri-

tiva [ficheiro RTF] que não deverá exceder os 1000 caracteres

com espaços. 

d. Todas as candidaturas deverão ser enviadas para 

tektonica@ordemdosarquitectos.pt, nunca excedendo o núme-

ro máximo de três e-mails, identificando em assunto o seguinte:

Nome do Projecto e a correspondente indicação do número do e-

mail que se envia em relação ao número total de envios.

Exemplo

Numa candidatura cujos conteúdos implicam o envio de dois e-mails,

deverá escrever-se, respectivamente, em assunto:  Projecto XXXXX _ 1/2

Projecto XXXXX _ 2/2

2. As candidaturas poderão ser elaboradas nas línguas

Portuguesa ou Inglesa.

3. A data limite de envio das candidaturas é o dia 24 de Abril de

2008 até às 24h00 inclusive. As entidades organizadoras

excluem toda e quaisquer responsabilidades relacionadas com

uma eventual sobrecarga do sistema informático junto das

horas de encerramento do concurso. Recomenda-se assim que

o envio das propostas ocorra o mais cedo possível.

4. As dúvidas ao Regulamento deverão ser formuladas por

escrito para o endereço electrónico tektonica@ordemdosar-

quitectos.pt. As respostas aos pedidos de esclarecimento

serão publicadas em www.arquitectos.pt e www.oasrs.org e

www.oarsn.org.

5. A inscrição no Prémio é feita automaticamente pelo sistema

informático que emitirá um recibo de recepção que todos os

candidatos deverão guardar até à divulgação dos resultados.

6. O Prémio é anónimo, pelo que os painéis descritos em VI. 1 a]

não deverão ter qualquer menção quanto aos seu[s] autor[es].

VII – CALENDARIZAÇÃO

14 de Março de 2008 Anúncio do Prémio [comunicado à

imprensa e on-line]         

1 de Abril de 2008 Publicação do Regulamento no Boletim

«Arquitectos Informação»

até dia 4 de Abril de 2008 Pedidos de Esclarecimento

em permanente actualização Publicação das Respostas às

Perguntas Mais Frequentes [FAQ]

7 de Abril de 2008 Constituição do Júri

24 de Abril de 2008, 24h00 Data de Entrega das Propostas

20 a 24 de Maio de 2008 Exposição Tektónica 2008

VIII – RESPONSABILIDADES

1. É da inteira responsabilidade da AIP-FIL e da OA, enquanto

entidades organizadoras:

a. A escolha dos critérios de organização da exposição e da

publicação monográfica;

b. Os critérios de divulgação do Prémio, exposição e publicação

monográfica.

1. As entidades organizadoras não aceitam quaisquer 

responsabilidades adicionais à excepção das explicitadas

neste Regulamento, directa ou indirectamente decorrentes

deste Prémio.

3. A AIP-FIL e a OA reservam-se o direito de uso do[s] nome[s] e

projectos dos participantes premiados para outros fins não

considerados neste Regulamento, desde que com o prévio

consentimento dos interessados.

4. Os autores dos trabalhos ao apresentarem a sua candidatu-

ra ao Prémio declaram aceitar integralmente o conteúdo do

presente Regulamento.

5. O Regulamento do concurso estará disponível em

www.arquitectos.pt, www.oasrs.org e www.oarsn.org.

6. Todos os materiais enviados pelos candidatos serão proprie-

dade das entidades organizadores, desde que respeitado o

ponto VIII. 3.

7. Salvo indicação explícita em contrário, para eventuais assun-

tos específicos do Regulamento e Elaboração da Candidatura,

todos os contactos deverão ser feitos para: 

PRÉMIO TEKTÓNICA ’08

Rita Palma

Travessa do Carvalho 23, 1249-003 Lisboa, Portugal

Tel. +351 213 241 135   Fax +351 213 241 101

e-mail: tektonica@ordemdosarquitectos.pt

O litoral Português, à semelhança de muitas outras
orlas costeiras no resto da Europa, sofre há várias
décadas os efeitos devastadores de um Turismo
impositivo, corrosivo, muito pouco sensibilizado para
a salvaguarda do património natural. São recorrente-
mente as associações ambientalistas, parques e
reservas naturais, pequenos organismos locais, etc.,
quem promove iniciativas de sensibilização, não só
junto das comunidades locais mas também junto
daqueles que sazonalmente “ocupam” a nossa costa.
A tomada de consciência sobre esta enorme proble-
mática, a necessidade de protecção da paisagem, a
limpeza das praias, dunas e matas torna-se funda-
mental. Trata-se, em muitos casos, da derradeira ten-
tativa de alerta sobre os efeitos subversivos das polí-
ticas Turísticas/Urbanísticas desenvolvidas ao longo
da costa portuguesa. 

A proposta de tema para a presente edição do Prémio
Tektónica visa a criação de uma aldeia itinerante, sus-
tentável, auto-suficiente para uma comunidade nóma-
da, que levará a cabo várias acções de sensibilização
sobre a importância do nosso património natural ao
longo da costa e a necessidade de o proteger perma-
nentemente. As acções desenvolvidas poderão ser
entre outras:
1. Reuniões de sensibilização das populações [envolvi-
mento das comunidades mais jovens e da terceira
idade];
2. Limpeza, recolha e tratamento de resíduos;
3. Diversas actividades socioculturais [espectáculos de
música, teatro, concursos de ideias, etc.].
A aldeia itinerante para esta comunidade verde irá
percorrer durante os meses de Junho, Julho, Agosto e
Setembro, de norte a sul, de oeste a este, toda a costa
litoral, integrando um grupo rotativo e heterogéneo de
20 pessoas. 
Exemplo

Junho: 3 idosos, 8 adultos, 6 jovens e 3 crianças;

Julho: 2 idosos, 9 adultos, 7 jovens e 2 crianças;

Agosto: 1 idoso, 8 adultos, 9 jovens e 2 crianças;

Setembro: 4 idosos, 5 adultos, 7 jovens e 4 crianças.

Pretende-se que este grupo de pessoas trabalhe, per-
noite, cozinhe, que em resumo viva temporariamente
nesta aldeia, conferindo a este “aglomerado” um
carácter exemplificativo de como as comunidades
devem habitar mas também como devemos, todos,
preservar o meio que nos rodeia.

Deverá ser ter tida em conta a economia da proposta, a
adaptação e flexibilização dos seus espaços, nomeada-
mente a eventual sobreposição de usos [em horários ou
dias diferentes], a sua mobilidade enquanto um todo, a
facilidade de integração em diferentes paisagens, a
possibilidade de prefabricação/duplicação e finalmente
a qualidade de espaço para os seus 20 habitantes.
Deverá ser considerado:
Uma área de implantação que não poderá exceder os
300m2;
Sistemas inteligentes e auto-suficientes ao nível da
energia consumida, abastecimento de água, trata-
mento de esgotos e manutenção da própria aldeia.

ELEGIBILIDADE
Todos os arquitectos inscritos na OA com a sua situa-
ção devidamente regularizada e que não apresentem
incompatibilidades ou relações familiares com qual-
quer um dos elementos do Júri. Todos os arquitectos
inscritos em associações profissionais congéneres ou
que provem estar habilitados a exercer arquitectura.
O trabalho poderá ser realizado individualmente ou
por equipas [sendo que neste caso pelo menos um dos
elementos deverá ser inscrito na OA ou numa associa-
ção congénere].

CALENDARIZAÇÃO
14 DE MARÇO DE 2008 Anúncio do Prémio [comunicado à
imprensa e on-line]
1 DE ABRIL DE 2008 Publicação do Regulamento no Boletim
«Arquitectos Informação»
ATÉ 4 DE ABRIL DE 2008 Pedidos de Esclarecimento
EM PERMANENTE ACTUALIZAÇÃO Publicação das Respostas
às Perguntas Mais Frequentes [FAQ]
7 DE ABRIL DE 2008 Constituição do Júri
24 DE ABRIL DE 2008, 24H00 Data de Entrega das Propostas
20 A 24 DE MAIO DE 2008 Exposição Tektónica 2008

PRÉMIO TEKTÓNICA ‘08 
Rita Palma
Travessa do Carvalho 23, 1249-003 Lisboa, Portugal
Tel. +351 213 241 135
Fax +351 213 241 101
e-mail: tektonica@ordemdosarquitectos.pt
[O Regulamento do concurso estará disponível nas Sedes

Regionais da OA e em www.arquitectos.pt, www.oasrs.org 

e www.oasrn.org] 

PRÉMIO 
INTERNACIONAL
TEKTÓNICA’08
ALDEIA ITINERANTE para uma comunidade verde

«Que significa o facto de as crianças que brincam à beira-
-mar de manhã, terem agora que evitar não só as alforrecas
que aparecem de vez em quando, mas também uma outra
seringa trazida pelas ondas? Seringas, golfinhos mortos e
pássaros cobertos de óleo – será tudo isto um sinal de que
as costas do mundo que nós conhecemos estão a
desaparecer rapidamente, que enfrentamos agora as
praias de outro tipo, cheias de perigos que ultrapassam 
a nossa capacidade de imaginação?»
AL GORE, A TERRA À PROCURA DE EQUILÍBRIO [EARTH IN THE BALANCE]

08 ARQUITECTOS


