
FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO NA BOLSA DE PERITOS ARQUITECTOS DA ORDEM DOS ARQUITECTOS 

Na qualidade de membro efectivo da Ordem dos Arquitectos venho, por este meio, requerer ao Conselho Directivo 
Nacional a admissão à Bolsa de Peritos da Ordem dos Arquitectos nas valências a seguir assinaladas: 

Nome

N.º de membro OA

NIF

BI/CC

Validade

Morada 

Telefone

Telemóvel

Endereço eletrónico

□ Estudos e projetos de edifícios, equipamentos e instalações

□ Estudos, projetos e planos de património arquitetónico e de reabilitação urbana e ainda avaliação 
sobre a relevância patrimonial de edifícios e conjuntos urbanos

□ Estudos, projetos e planos de espaço público

□ Estudos e planos de urbanismo e instrumentos de planeamento territorial

□ Direção de obra e Direção de fiscalização de obra

□ Apreciação administrativa de estudos e projetos de arquitetura

□ Estudos, projetos e planos de sustentabilidade energética em edifícios e áreas urbanas e certificação 
energética de edifícios

□ Estudos e projetos de Acústica

□ Estudos, projetos e planos de segurança e saúde em obras e edifícios

□ Estudos, projetos e planos de segurança contra incêndio em edifícios

□ Avaliações sobre o estado de conservação de Edifícios e Infraestruturas urbanas

□ Avaliações sobre a relevância patrimonial de edifícios e conjuntos urbanos

□ Avaliações Imobiliárias

□ Avaliações Imobiliárias Fiscais

□ Para efeitos previstos no NRAU



Nos termos da alinea p) do artº 4º do Regulamento da Bolsa de Peritos Arquitectos poderá o candidato requerer a sua inscrição 
noutras valências, que ficarão sujeitas a aprovação do Conselho Directivo Nacional. 

Requerimento de inscrição noutras valências 

Ex.mo Sr. Presidente do Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos, 

Na qualidade de membro efectivo da Ordem dos Arquitectos venho, por este meio e nos termos alínea p) do artº 4º 
do Regulamento da Bolsa de Peritos Arquitetos, requerer ao Conselho Diretivo Nacional a admissão à Bolsa de Peri-
tos Arquitetos da Ordem dos Arquitectos nas seguintes valências: 

<data> 
<assinatura> 



Em anexo envio cópia dos seguintes elementos: 
Curriculum Vitae com um máximo de 5 páginas, complementado com documentos probatórios  (de-
clarações de clientes, cópias dos termos de responsabilidade dos projetos elaborados e submetidos a li-
cenciamento, declarações de entidades empregadoras, certificados de formação, ou outros) , que deve 
incidir sobre a experiência profissional comprovada do candidato em matérias dos domínios da arquitetura 
e dos atos próprios da profissão de arquiteto em que pretende ser inscrito e/ou, em peritagens, avaliações, 
relatórios e pareceres, ou outras que considere pertinentes para o exercício da função a que se candidata.  

___________________, ______ de ________________ de _______  

                                                                   
[assinatura]_____________________________________________________  



[A preencher pela Ordem dos Arquitectos] 
PEDIDO DE INSCRIÇÃO NA BOLSA DE PERITOS ARQUITETOS DA ORDEM DOS ARQUITECTOS  
PELO MEMBRO EFECTIVO N.º ________ SOLICITADO EM _____ | ____ | ________ 

   

        Observações de carácter qualitativo decorrentes da análise do CV:

Serviços da Secção Regional 

Instrução do processo: 

a) processo válido  
b) processo deficiente 

por: 

Proposta: 

a) aceitar  
b) não aceitar 

Fundamentação: 

Os Serviços da SRN/SRS  

Data:

CDN 

Processo analisado pelo CDN que deliberou: 

a) deferir 
b) indeferir 

por:

Observações:

O CDN  

Data:

Registo na Bolsa de Peritos Arquitectos em _____ | _____ | _______

Comunicada a decisão ao interessado(a) em   _____ | _____ | _______

Comunicada a decisão para conhecimento do CDR em   _____ | _____ | _______

Registado no processo individual  de membro em _____ | _____ | _______


