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Candidatura à Ordem dos Arquitectos

Secção Regional Sul



ee
PARTICIPAR activamente na melhoria das condições da encomenda e de 
empregabilidade entre os arquitectos:

> Produzir uma Tabela de “boas práticas” de Honorários para a encomenda de serviços 
de Arquitectura em articulação com os órgãos nacionais;

> Intervir com justa causa nos mecanismos de encomenda pública, enfatizando a 
qualidade técnica e arquitectónica das propostas e repudiando o preço enquanto 
critério de selecção;

> Propôr medidas concretas que visem melhorar a protecção do exercício profissional e 
das relações laborais de quem trabalha por conta de outrém.

> Estabelecer importantes parcerias media com jornais, rádios e televisão por forma a 
aprofundar o relacionamento dos arquitectos com os cidadãos;

> Envolver a sociedade num melhor conhecimento da arquitectura e dos arquitectos, 
enquanto garantia de responsabilidade e qualidade, através de acções de sensibili-
zação e de comunicação; 

> Apoiar e viabilizar projectos de âmbito profissional e cultural propostos à SRS a partir 
de fundos externos.

ENFATIZAR a promoção da profissão e a divulgação da arquitectura junto da 
sociedade e de organismos, instituições e associações relevantes:

 REFORMULAR os serviços aos membros e repensar o acesso à OA:

> Criar novos serviços de apoio aos membros como o gabinete do emprego, o gabinete 
do estágio e o gabinete de apoio à contratação de serviços de arquitectura e espaço de 
co-working;

> Rever os mecanismos do estágio profissional com vista a assegurar o cumprimento 
das competências do Orientador e do Estagiário;

> Protocolar nas diversas regiões do país lugares para estágios e atribuir bolsas de 
mérito aos jovens arquitectos. lista

TOMAR posições públicas sobre os importantes temas da Arquitectura do 
país e dar voz à defesa dos valores essenciais da profissão: 

> Ter voz permanente em todos os temas da ordem do dia que envolvem a  arquitectura e 
respectiva implicação na vida das pessoas; 

> Implementar uma estrutura técnica na SRS para a elaboração e acompanhamento de 
propostas legislativas sobre o exercício da profissão;

> Ser `agressivamente´ pedagógicos junto da administração pública relativamente à 
igualdade de oportunidades entre arquitectos; enaltecer boas práticas e noticiar as más.

ORGANIZAR a SRS à volta das suas estruturas locais como demons- 
tração da sua implantação territorial e vontade de participação nos 
desafios da Arquitectura:

> Operar a reorganização da SRS para uma efectiva descentralização territorial dos 
serviços e da formação prestados aos membros; 

> Promover a criação de observatórios da qualidade do ambiente construído com as 
estruturas locais da SRS;

> Fomentar a cooperação com instituições congéneres da SRS para a elaboração de 
candidaturas a fundos comunitários e o desenvolvimento de acções políticas e 
projectos comuns. 
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