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I. INTRODUÇÃO  

A estratégia desta direção no início do mandato 2011-2013, estabelecia como base de referência, um 
princípio desenhado sobre uma forma geométrica pura, do vocabulário dos arquitetos: um círculo. 
Círculo esse que continha três elementos: Sociedade, OA-SRS e Arquitetos. Da ativação da relação 
entre estes três elementos, através de ações que contribuíssem para a sua melhoria, deveria resultar 
um reforço do relacionamento e do reconhecimento mútuo.  

Decorridos dois anos de trabalho da equipa eleita para o triénio 2011/13, torna-se indispensável efetuar 
uma reflexão sobre a estratégia adotada bem como do trabalho realizado no âmbito da mesma. 
Reconhecendo, na generalidade, a pertinência que esta estratégia ainda contém no seu princípio mais 
básico, não podemos deixar de verificar a necessidade de afinar o seu conceito, centrando-o no 
elemento mais importante: o membro, arquiteto. 

Do balanço realizado à implementação da estratégia inicialmente definida, destacam-se os seguintes 
pontos: a necessidade de melhorar a comunicação externa e interna; a necessidade de adotar uma 
posição pública por parte da OA-SRS sobre assuntos de ordem política; a promoção de uma cultura 
arquitetónica de pendor mais político; a necessidade de rever o sistema de concursos atualmente 
existente; a necessidade de uma única “Plataforma do Membro” para a OA e finalmente a necessidade 
de uma maior articulação entre as cinco Delegações e a OA-SRS. 

Constata-se assim, a urgência e importância em definir objetivos que inequivocamente deem sentido à 
“missão” da OA-SRS para com todos os seus membros e que ao mesmo tempo confirmem a sua 
verdadeira tarefa e alcance enquanto prestadora de serviços aos membros. 

Não obstante a frequente dúvida dos membros quanto à real necessidade de existência da Ordem, 
reitera-se o indiscutível e indispensável papel da mesma enquanto entidade reguladora da profissão. 
Por parte da OA-SRS, a desejável melhoria do relacionamento com os seus membros deverá ser um 
dos principais objetivos a atingir, através da oferta de um serviço cada vez mais ao encontro das suas 
expectativas. Por outro lado, dado tratar-se de um relacionamento, também seria desejável uma maior 
participação da parte dos membros, voluntária e interessada na vida associativa da Ordem, que fosse 
para além da utilização dos serviços prestados. 

A partir de uma análise realizada às atividades desenvolvidas, conclui-se que a área da Encomenda tem 
ainda um trabalho a realizar, no que diz respeito aos seus objetivos, tanto em relação aos membros 
como à sociedade, para desenvolver uma prestação de serviços mais adaptada às novas realidades. 
Torna-se cada vez mais urgente o acompanhamento da evolução desta área no contexto da 
contratação pública e da crise atual. É necessário, sem prejudicar a coerência das regras e princípios 
essenciais da Encomenda, identificar soluções para, no futuro, se construir um sistema mais apelativo, 
para os promotores e para os arquitetos.  

Na Comunicação verifica-se uma evolução e esforço na concretização de uma ação mais concertada de 
comunicação para o exterior mas ainda só eficiente no apoio à promoção da arquitetura ou seja, à 
divulgação dos eventos da Cultura e da Formação.  

Apesar do trabalho efetuado na programação das Temporadas da área da Cultura, no sentido de 
conferir às atividades uma preocupação de comunicar com a sociedade para além dos arquitetos, esta 
tentativa ainda não apresenta resultados satisfatórios. O público presente nos eventos é, na maioria, 
composto por arquitetos. A forma de apresentar os eventos e o seu conteúdo tem vindo a tornar-se 
mais inteligível para a sociedade mas é na Comunicação que reside a solução para chamar a sociedade 
para a OA.  

Os eventos promovidos pela OA-SRS, passados e a realizar, serão objeto de registo para o futuro, 
audiovisual ou escrito, eventualmente em formato de documentário ou “Catálogo da Temporada”. 

A mudança do sistema de Admissão através da alteração do Regulamento de Inscrição, continua a ser 
um dos aspetos mais importantes para a melhoria da qualidade e da utilidade dos Estágios, que o 
Conselho Regional de Admissão tem vindo a reivindicar. Esta mudança, dependente de um encontro 
entre as Diretivas Europeias e o entendimento do Conselho Nacional de Admissão (CNA), tem vindo a 
ser adiada. A OA-SRS continuará a desenvolver esforços com vista a que esse entendimento surja com 
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a maior brevidade possível, através de uma postura pró-ativa e de demanda de resultados. O Conselho 
Regional de Admissão Sul (CRA-S) tem dado contributos ao longo destes quatro anos, tendo realizado 
um estudo que aponta soluções para um sistema mais baseado num estágio de qualidade que seja 
reconhecido por todos os protagonistas do processo de admissão à OA (Arquitectos, Arquitectos 
Estagiários e Entidades de Acolhimento) como útil e eficaz para o seu futuro profissional. Neste sentido, 
o CRA-S, continuará a sua colaboração junto do CNA para atingir a indispensável mudança.  

Em relação ao Conselho Regional de Disciplina do Sul (CRD-S), como parte integrante da estratégia 
lançada pelo Conselho Diretivo Regional Sul, entende este Conselho como importante a informação a 
prestar aos membros do trabalho realizado pelo mesmo, no âmbito dos processos disciplinares e 
respetivas decisões. Pretende-se a conclusão do processo de criação de uma Coletânea de Decisões, 
em que a transparência dos procedimentos e a jurisprudência sejam tomadas como prioridades, no 
sentido do melhor serviço público a prestar pela OA-SRS. 

Para efeitos da melhoria dos serviços a prestar aos membros, decidiu-se desenvolver um Manual de 
Normas de Mediação, que oriente e estabeleça regras para estes processos, no âmbito das 
competências estatutárias previstas para o Conselho Regional de Disciplina. 

Entende-se como prioridade para este final de curso, e para fortalecer a posição da Secção no que 
refere à efetiva regulação da profissão, o desenvolvimento de esforços conjuntos dos Conselhos 
Diretivo Regional e Regional de Disciplina, no sentido de se estabelecerem protocolos e parcerias com 
outras entidades, como extensão das suas atribuições, indo ao encontro do previsto no Regime Jurídico 
das Associações Públicas Profissionais. 

A revisão do Regulamento de Deontologia e Procedimento Disciplinar está em curso pelo Conselho 
Nacional de Disciplina, que conta com a colaboração do CRD-S, sempre que solicitada. Este é também 
um processo que urge finalizar e a OA-SRS reforça aqui o empenho em ver este processo concluído 
pelo Órgão que o tutela. 

 



 
 

OASRS – PLANO DE ATIVIDADES 2013 5 / 35  
TRIÉNIO 2011/2013 
 
 

 
 

II. PLANO DE ATIVIDADES 

 
SRS00 DIREÇÃO 

 

1. OBJETIVOS PARA 2013 

Á data de publicação do presente Plano de Atividades, o atual Estatuto da Ordem dos Arquitectos 
encontra-se em fase de revisão no âmbito da Lei nº 2 de 2013 de 10 de Janeiro, que obriga as 
Associações Profissionais a uniformizarem a sua estrutura organizativa e princípios reguladores. De 
acordo com o artigo 53º, nº 4, a elaboração, aprovação e apresentação ao Governo dos referidos 
projetos compete, em exclusivo ao CDN. A OA-SRS participará ativamente, na medida do que lhe for 
solicitado pelo Conselho Diretivo Nacional, na prossecução de um Estatuto mais atual e dinâmico, que 
defenda os seus membros e elimine as disfunções que se verificam na redação atual.  

O atual estatuto define, na generalidade, as atribuições da Ordem como um todo e na especificidade, as 
competências dos diferentes órgãos regionais. As atribuições e competências contidas na aliena a) do 
Artigo 3º Atribuições da Ordem, “Contribuir para a defesa e promoção da arquitetura e zelar pela função 
social, dignidade e prestígio da profissão de arquiteto, promovendo a valorização profissional e científica 
dos seus associados e a defesa dos respetivos princípios deontológicos…” significam, no caso das 
Secções, uma relação efetiva e direta com os seus membros. No mesmo Artigo 3º, nomeadamente nas 
alíneas f)*e l)†, e nas alíneas d)‡ e j)§ do Artigo 26º Competência do Conselho Diretivo Regional, 
reforça-se a importância da qualidade e exigência dessa relação enquanto elemento essencial na 
ligação entre a Ordem e os seus membros.  

Com base neste entendimento do Estatuto, e acreditando que a revisão em curso não o alterará no 
domínio dos princípios, propõe-se que se concentre toda atividade deste último ano num único objetivo: 
“visar a excelência na prestação de serviços aos membros”.  

Assim, torna-se necessário procurar soluções que permitam cumprir este objetivo não deixando, no 
entanto, de olhar para o mesmo numa perspetiva de desenvolvimento conjunto e a médio/longo prazo. 
Algumas medidas como a Plataforma do Membro e os quatro Projetos Transversais presentemente em 
fase de estudo, são exemplos desta preocupação. No entanto, em 2013 também serão implementadas 
medidas e soluções a curto prazo para a prossecução do mesmo objetivo.  

 

2. PROJETOS TRANSVERSAIS 

A atual Direcção da OA-SRS constituiu ao longo deste mandato, Grupos de Trabalho multidisciplinares, 
com o objetivo de desenvolver um estudo aprofundado sobre matérias que consideramos de elevada 
relevância e impacto, direto ou indireto, no futuro e defesa da Arquitectura e na regulação e prática do 
exercício dos atos próprios da profissão.  

OA-SRS irá proceder à compilação de todo o conteúdo produzido, divulgando-o a todos os seus 
membros e sociedade, através dos meios de comunicação que tem à sua disposição. Considerando a 
atual conjuntura socioeconómica da sociedade, bem como o momento de mudança nos modelos de 
regulação das ordens profissionais, serão elaborados estudos de viabilidade económica de cada projeto, 

                                                      
 
 
 
 
 
 

* Defender os interesses, direitos e prerrogativas dos associados 
† Organizar e desenvolver serviços úteis aos seus associados 
‡ Administrar e dirigir os serviços regionais 
§ Prestar serviços aos arquitetos e outras entidades 
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com vista a uma ponderada hierarquização de prioridades, conduzindo-nos a uma metodologia de ação 
tão coesa e assertiva quanto possível. 

Neste sentido, os Projetos Transversais da OA-SRS são os seguintes: Reorganização de 
Procedimentos de Concursos – Concurso Expedito Informal em Plataforma Digital; Projeto Educativo; 
Serviço Público de Arquitetura; Projeto de Certificação e Projeto Trabalhar com Arquitetos. Estes 
projetos constituem o corpo de um processo de reflexão que esta direção decidiu produzir ao longo do 
seu mandato. Pela sua natureza são projetos de implementação a longo prazo, não enquadráveis no 
período de um triénio. Assim sendo, a atividade que se propõe realizar ao longo deste último ano é a sua 
finalização enquanto projetos, deixando um legado para uma futura materialização. Este passo que foi 
dado é fundamental para que se interrompa o ciclo de imediatismo em que vivemos, propondo projetos 
para o futuro, de uma forma sustentada e com um real impacto na prática da arquitectura e na forma 
com a sociedade a entende. 

 

CONCURSO EXPEDITO INFORMAL EM PLATAFORMA DIGITAL 

Nos últimos anos é notória a erosão que se tem verificado ao nível da encomenda pública, tanto na sua 
quantidade e disponibilidade, como nas condições de acesso plural à mesma. Na sequência deste 
desgaste é premente que a Ordem dos Arquitectos – Secção Regional Sul (OA-SRS) acompanhe as 
evoluções sociais e económicas do país e se atualize nos procedimentos, para que os serviços de 
assessoria por ela prestados sirvam os interesses de quem representa e deve proteger - os 
Arquitectos.  

Neste contexto, é essencial que a OA-SRS atenda às necessidades dos arquitetos e ao mesmo tempo 
saiba ouvir as entidades promotoras, no sentido de reforçar o concursamento público de forma plural e 
acessível a todos os arquitetos, promovendo a concorrência entre profissionais e a qualidade do 
panorama construído. 

Esta estratégia só é possível através de uma perspetiva transversal e desvinculada de leituras setoriais 
da legislação em vigor, fazendo uso de todos os mecanismos que a mesma prevê, mas consolidando-os 
de forma a que sejam salvaguardados os direitos dos arquitetos bem como o "saber fazer" coletivo da 
classe. Por outro lado, é necessário que sejam ouvidas as necessidades das entidades promotoras, de 
entre as quais se destacam a celeridade nos prazos de implementação dos concursos, as vantagens 
económicas e a concorrência no que toca aos honorários dos projetistas, bem como a confiança no 
Arquitecto a quem será adjudicado o projeto. 

O modelo “Concurso expedito informal” procura oferecer uma alternativa de contratação para a grande 
quantidade de projetos que são hoje adjudicados por Ajuste Direto com base apenas em critérios 
quantitativos, sem qualquer avaliação da qualidade das propostas. Destina-se à seleção, de forma ágil e 
simples, de projetos e planos de pequena dimensão que representam hoje, em número absoluto, a 
grande maioria das contratações de projetos por parte dos municípios e demais organismos abrangidos 
pelo CCP. 

Propõe-se a implementação de uma plataforma digital que permita a seleção de uma proposta baseada 
na avaliação ponderada de vários fatores dos quais se destacam o mérito da proposta, o valor dos 
honorários e os prazos de execução do projeto. Outra vantagem para as entidades promotoras neste 
procedimento reside na possibilidade de convite direto, por parte da entidade adjudicante, de uma ou 
várias entidades a apresentar propostas. O convite a mais do que uma entidade "obriga" à existência de 
um júri, que implica um maior grau de legitimação do projeto selecionado.   

Uma intervenção com vista à adoção de boas práticas por parte de entidades adjudicantes no âmbito do 
Ajuste Direto poderá ser desenvolvida segundo dois vetores: Por um lado a divulgação e promoção 
junto das entidades adjudicantes das vantagens de integrar no processo de seleção por ajuste direto de 
uma fase preliminar de apreciação e seleção de propostas; por outro, a implementação de uma 
plataforma online para a tramitação do processo de seleção bem como uma estrutura de suporte e 
esclarecimento ao funcionamento da mesma. 

 



 
 

OASRS – PLANO DE ATIVIDADES 2013 7 / 35  
TRIÉNIO 2011/2013 
 
 

 
 

PROJETO EDUCATIVO 

Visa promover um contato prévio entre a Ordem dos Arquitectos, enquanto instituição reguladora da 
profissão dos arquitetos em Portugal e jovens estudantes em diferentes níveis de escolaridade. 

A longo prazo, este projeto pressupõe duas vertentes de contato e influência junto das populações 
mais jovens: um contato orientador para os que se perspetiva virem a fazer parte da classe; e um 
contato de caráter informativo para os restantes. 

No primeiro caso, pretende-se tão cedo quanto possível sensibilizar para os aspetos mais direta e 
concretamente relacionados com a prática profissional, seja do ponto de vista legal, técnico ou 
deontológico, promovendo-se uma natural aproximação dos visados à OA, culminando na sua 
integração como membros efetivos. No segundo caso, trata-se de promover a educação dos jovens 
enquanto potenciais futuros clientes de serviços de arquitetura, para a importância desta, enquanto 
elemento decisivamente influenciador de modelos sociais e gerador de qualidade de vida. 

Considerando o muito que há a fazer neste campo será prioritário o contato com os estudantes de nível 
universitário que brevemente virão a fazer parte da profissão, e com particular incidência nos últimos 
anos dos cursos de arquitetura - prestes a contatar com o processo de Admissão - e os estudantes dos 
primeiros anos dos mesmos cursos, que poderão assim perspetivar a existência de uma entidade 
corporativa da qual poderão fazer parte no futuro.  

Este projeto deverá, desejavelmente e num futuro próximo, passar a constituir uma área de atuação 
conjunta da OA-SRS e das instituições de ensino. 

 

SERVIÇO PÚBLICO DE ARQUITETURA (SPA) 

Esta proposta, resulta da constatação de que, no tecido da cidade de Lisboa, vários bairros classificados 
como Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) são habitados por pessoas sem meios financeiros para 
legalizar a sua habitação. Na perspetiva de se regularizar esta situação e de democratizar o acesso à 
Arquitetura como um direito de todos os cidadãos, o SPA visa proporcionar os serviços de um arquiteto, 
mediante pagamento de uma taxa reduzida, a quem, comprovadamente, não possuí outros meios para 
o fazer.  

Para o efeito, a Ordem dos Arquitectos cria uma bolsa de arquitetos a quem, individualmente e por 
sorteio, seriam atribuídos projetos solicitados pelos requerentes, ao abrigo deste programa. Os 
honorários dos arquitetos sorteados são pagos pela bolsa, financiada por verbas da Câmara Municipal e 
de outras entidades que se quisessem associar ao processo.  

A OA-SRS considera que a implementação deste projeto seria um fator muito positivo pelo caráter 
social implícito. Adicionalmente, o SPA contribuiria para a solução de problemas relevantes da cidade e 
promoveria mais trabalho para os arquitetos. 

 

PROJETO DE CERTIFICAÇÃO 

Reconhecendo-se que os atuais instrumentos e ferramentas de suporte ao ordenamento do território 
se encontram suficientemente desenvolvidos e implementados, este projeto foca-se na possibilidade 
de se encontrarem formas de simplificação de procedimentos e de redução dos prazos de 
licenciamento de operações urbanísticas, nas Câmaras municipais. Uma vez realizada uma experiência 
piloto com resultados positivos, o conceito poderá ser estendido a outros concelhos do país. 

O projeto baseia-se no princípio de que num processo de licenciamento existem duas vertentes: uma 
vertente objetiva, que reside na verificação do cumprimento e enquadramento dos projetos nas 
normas legais aplicáveis e uma vertente subjetiva, que reside em questões de enquadramento 
urbanístico ou paisagístico, patrimonial e de inserção em políticas urbanísticas e de gestão do território. 

No âmbito do Projeto de Certificação, é a primeira vertente que se propõe autonomizar, podendo passar 
a ser desempenhada através de certificação dos projetos, por técnicos exteriores ao município. 
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Neste contexto, estes arquitetos “certificadores” são nomeados por sorteio para a apreciação de 
processos, dentro de uma Bolsa de Técnicos com formação específica para desempenhar as funções. 

O acesso à integração desta Bolsa, com gestão e controlo de qualidade exercidos pela OA, será 
condicionado à frequência de um curso de formação específica, rigoroso e completo, promovido pela 
OA-SRS em parceria com a Câmara Municipal. 

A ser implementado, o Projeto de Certificação pode criar novas saídas profissionais para arquitetos, e 
em coexistência com o atual sistema, representará uma alternativa mais célere para o licenciamento de 
processos. 

Embora tenha vigorado no passado, o atual quadro jurídico não contempla a possibilidade de apreciação 
de projetos de arquitetura por técnicos externos aos municípios. Neste sentido, um primeiro passo para 
a concretização deste projeto passa pela sensibilização das instâncias competentes para as vantagens 
desta possibilidade.  

No entanto, ainda na senda da simplificação dos procedimentos de licenciamento de operações 
urbanísticas, e no âmbito do Projeto de Certificação, encontra-se também sob análise, uma proposta 
complementar apelidada de “Serviço Expresso” com possibilidade de implementação a curto prazo. Os 
serviços municipais identificam um índice relevante de processos de licenciamento entregues que 
carecem aperfeiçoamento por se encontrarem insuficientemente ou incorretamente instruídos. Esta 
situação, muitas vezes causada por falta de informação dos técnicos, provoca um conjunto de tarefas 
adicionais, de ambas as partes, que consomem recursos e aumentam o tempo do licenciamento.  

Numa perspetiva de promover uma melhor formação dos arquitetos neste âmbito, propõe-se a criação 
de um sistema “expresso” para submissão de processos por técnicos que frequentem ações de 
formação específicas, a promover pela OA-SRS. Estas ações incidem sobre os temas do licenciamento 
em geral e da formalização de processos de licenciamento. Esta medida visa promover uma maior 
informação por parte dos arquitetos e reduzir o número de processos mal instruídos. 

 

CAMPANHA PUBLICITÁRIA “TRABALHAR COM UM ARQUITECTO” 

Num contexto onde a sociedade não está ainda sensibilizada para a importância do papel do arquiteto e 
do seu trabalho, é fundamental a OA intervir para esclarecer e informar. 

Através do projeto “Trabalhar com um Arquiteto”, num formato de campanha publicitária, pretendemos 
apelar ao respeito pela profissão e despertar uma consciência social sobre o valor dos arquitetos no 
território, nas cidades e na vida das pessoas – divulgar uma mensagem social e cívica.  

A OA-SRS procura assim assumir uma postura mais interventiva, geradora de oportunidades no atual 
contexto de emergência social, económica e financeira, procurando corresponder às necessidades 
daqueles que praticam a profissão. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE - PROJETOS 

 

SRS00 DIREÇÃO 

 

SRS00.1 COORDENAÇÃO INTERNA 

SRS00.1.1 Colaboração c/ órgãos nacionais e SRN 

SRS00.1.2 Grupos de trabalho interdisciplinares 

SRS00.1.3 Articulação com os restantes órgãos da SRS (Admissão, Disciplina, Delegados, Mesa da Assembleia) 

SRS00.1.4 Articulação com as Delegações da SRS 
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SRS00.2 PROJETOS TRANSVERSAIS 

SRS00.2.1 CONCURSO EXPEDITO INFORMAL EM PLATAFORMA DIGITAL 

SRS00.2.1.1 
Sensibilização e divulgação - Desenvolvimento de um documento resumido para a sensibilização de  entidades 
adjudicantes, 

SRS00.2.1.2 Sistema online para seleção de arquitetos 

  

SRS00.2.2 PROJETO EDUCATIVO 

  

SRS00.2.3 SERVIÇO PÚBLICO DE ARQUITETURA 

  

SRS00.2.4 PROJETO DE CERTIFICAÇÃO 

  

SRS00.2.5 CAMPANHA “TRABALHAR COM UM ARQUITECTO” 

SRS00.2.5.1 Organização e promoção de relançamento de campanha reformulada e actualizada de «Trabalhar com um Arquiteto» 

SRS00.2.5.2 Campanha Públicitária 

 

SRS00.3 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

SRS00.3.1 Cooperação com entidades e estabelecimento de Protocolos 

 

SRS00.4 ESTATUTO E REGULAMENTAÇÃO INTERNA 

SRS00.4.1 Acompanhamento da revisão do Estatuto 

SRS00.4.2 Acompanhamento da elaboração de Regulamentos da OA 

SRS00.4.3 Acompanhamento da criação do Regulamento dos Membros Eleitos 

 

SRS00.5 COORDENAÇÃO DA INTERVENÇÃO PÚBLICA 

SRS00.5.1 Divulgação de posições da SRS 

SRS00.5.2 Dar resposta a solicitações da comunicação social 
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SRS01 INSTALAÇÕES 

Inserida numa estratégia a três anos, entramos na fase final da concretização da aposta inicial no que 
respeita às instalações (físicas e virtuais), no sentido de uma melhoria dos serviços prestados a nível do 
acolhimento e atendimento.  

A nível do quotidiano o objetivo principal é garantir a boa manutenção do edifício, com especial destaque 
para os espaços públicos, dando cumprimento à premissa de um “serviço de excelência”.  

Quanto ao processo de levantamento e catalogação do inventário e espólio da OA-SRS, serão iniciados 
os trabalhos com vista à avaliação do património. 

Numa estratégia conjunta com os demais Órgãos da Ordem dos Arquitetos (Nacional e Regionais) 
iniciou-se este ano uma fase de levantamento de procedimentos, com vista à elaboração de um 
caderno de encargos para a construção de uma Plataforma do Membro, única e de utilidade máxima na 
relação de quotidiano do Arquiteto com a sua ordem profissional, independentemente da sua 
localização e dos horários de funcionamento da instituição. Assumir o site e consequentemente o e-
mail, como um veículo de comunicação privilegiada é o objetivo comum e prioritário para o ano de 2013. 
Esta plataforma deverá ainda garantir uma otimização e alargamento dos serviços prestados aos 
Membros, bem como suportar uma área de intranet que assegure o diálogo constante interno, da e com 
a OA-SRS. Prevê-se, com a intensificação do diálogo com os membros através do webmail, uma 
redução significativa da comunicação em suporte físico (carta, fax), bem como a otimização do 
atendimento telefónico. Esta plataforma irá responder às exigências legislativas recentemente 
introduzidas no que se refere à disponibilização de um Balcão Único, que todas as Ordens profissionais 
deverão disponibilizar. 

É igualmente essencial garantir a monitorização da informação em cada uma das áreas de atuação da 
OA-SRS, para que esta esteja informada e saiba informar. 

Esta “mudança de hábitos” conduzirá a uma natural renovação do parque informático da OA-SRS, de 
acordo com um planeamento faseado, permitindo que a nível interno seja possível dar resposta eficaz 
às reais necessidades das solicitações externas que diariamente chegam aos nossos serviços. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE - PROJETOS 

 

SRS01 INSTALAÇÕES 

 

SRS01.1 FÍSICO 

SRS01.1.1 Edifício sede 

SRS01.1.2 Zelar pela manutenção interior e exterior 

 

SRS01.2 INVENTÁRIO ESPÓLIO OA-SRS 

SRS01.2.1 Levantamento e catalogação 

 

SRS01.3 ECONOMATO E CONSUMÍVEIS 

SRS01.3.1 Zelar pela eficácia do quotidiano deste serviço 

  

SRS01.4 VIRTUAL 
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SRS01.1.1 Aquisição de software necessário à leitura de elementos gráficos, no âmbito do apoio à prática profissional 

 

SRS01.5 WEB-SITE 

SRS01.5.1 Manutenção e melhoria de áreas prioritárias 

 

SRS01.6 CONSULTADORIA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

SRS01.6.1 Levantamento de procedimentos e concertação interna de actuação 

 

SRS01.7 PLATAFORMA DO MEMBRO 

SRS01.7.1 Produção/programação de software 

SRS01.7.2 Potenciar os serviços de apoio à comunicação via web: e-mail 
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SRS02 SERVIÇOS FINANCEIROS  

Tendo como objetivo a sustentabilidade económica da OA-SRS, é primordial definir uma estratégia de 
atuação no que se refere à angariação de parcerias e protocolos, enquanto receita extraordinária para a 
OA-SRS. Essa nova estratégia deverá contribuir para o alargamento de serviços e benefícios a todos os 
Arquitetos. 

Inserida numa estratégia comum aos três Órgãos da Ordem (Nacional e Regionais), a gestão financeira 
dos recursos, assentará numa base de contenção e equilíbrio; é objetivo conjunto a redução de 
despesas, otimização de serviços, bem como garantir o auto financiamento das iniciativas.  

Dando continuidade ao Plano de Recuperação de Quotas que tem vindo a ser aplicado ao longo dos 
últimos anos, pretende-se atuar de forma pró-ativa; sensibilizando os Membros para não caírem em 
situação irregular, evitando o acumular de dívidas com montantes elevados. Num âmbito mais alargado, 
é essencial esclarecer a classe, sobre os seus direitos e deveres, enquadrando os atos próprios da 
profissão e a obrigatoriedade de inscrição na Ordem profissional para o exercício dos mesmos em 
território Nacional. 

No que diz respeito à cobrança das quotas, é essencial promover as vantagens de adesão ao 
pagamento por débito direto ou ao pagamento em tranche única, bem como cativar para a adesão a 
outras vantagens existentes. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE - PROJETOS 

 

SRS02 SERVIÇOS FINANCEIROS 

 

SRS02.1 PARTICIPAR NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2013 

  

SRS02.2 ELABORAÇÃO TRIMESTRAL DO CONTROLO ORÇAMENTAL 

 

SRS02.3 PARTICIPAÇÃO NO RELATÓRIO DE CONTAS DE 2012 

 

SRS02.4 PLANO DE RECUPERAÇÃO DE QUOTAS 

SRS02.4.1 Aplicação e afinação da metodologia definida em 2012 

 

SRS02.5 PAGAMENTOS ON-LINE 

SRS02.5.1 Inserida no projeto Plataforma do Membro 
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SRS03 RECURSOS HUMANOS  

Nesta área as palavras-chave são responsabilização, otimização e envolvimento. 

A participação e o envolvimento dos colaboradores é essencial desde o início, seja nas atividades 
quotidianas, seja nas atividades pontuais, garantindo que os projetos a desenvolver sejam conjuntos e 
baseados numa estratégia partilhada.  

A formação interna específica dos colaboradores da OA-SRS é fundamental de acordo com as suas 
competências e com os objetivos estabelecidos. 

É ainda objetivo neste ano, finalizar a revisão do Acordo Interno do Pessoal, numa estratégia conjunta 
aos três Órgãos sociais da Ordem dos Arquitectos (Nacional e Secções Regionais). 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE - PROJETOS 

 

SRS03 RECURSOS HUMANOS 

 

SRS03.1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

SRS03.2 REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS 

 

SRS03.3 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

SRS03.4 REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO DE PESSOAL 

 



 
 

OASRS – PLANO DE ATIVIDADES 2013 14 / 35  
TRIÉNIO 2011/2013 
 
 

 
 

 
SRS04 SECRETARIA  

A área de Secretaria tem como principal objetivo o serviço ao Membro. Para tal torna-se urgente 
melhorar os serviços de atendimento de modo a que as respostas às questões quotidianas sejam mais 
céleres e eficazes. Para cumprir este objetivo, é fundamental a atualização e otimização da base de 
dados dos Membros. 

Promover o diálogo entre as diferentes áreas, através de um serviço de intranet e de gestão 
documental, permitirá a celeridade na resposta às necessidades da Classe. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE - PROJETOS 

 

SRS04 SECRETARIA 

 

SRS04.1 MELHORIA DOS SERVIÇOS - QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

 

SRS04.2 ATUALIZAÇÃO /OTIMIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE MEMBROS 

 

SRS04.3 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL (2ª FASE) 
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SRS05 ENCOMENDA 

A encomenda, no que aos projetos de Arquitectura diz respeito, atravessa um momento 
particularmente difícil decorrente da redução significativa de obras, quer públicas quer privadas. Será no 
entanto ligeiro e redutor a responsabilização única e exclusiva das condicionantes atuais por tal cenário 
de retração. 

Não poderemos então escamotear as continuadas más práticas de concursamento público, a repetida 
utilização de procedimentos inadequados para a contratação de Serviços de Arquitectura, a reduzida 
sensibilização das Entidades Públicas para a mais-valia do Concurso de Conceção, a revogação das 
“Instruções para o Cálculo de Honorários referentes aos Projetos de Obras Públicas”, uma classe 
política avessa a uma reflexão ponderada em detrimento de ações imediatas e avulsas, a ainda escassa 
informação estatística sobre o sector que permitiria montar e consolidar estratégias e entendimentos 
inequívocos na proposição de soluções, e a degradação dos valores éticos do exercício da profissão. 

Caberá ao Órgão Regulador intervir neste contexto onde e quando for necessário e possível, 
sinalizando as irregularidades, corrigindo os vícios, formando as Entidades Promotoras, gerindo 
vontades políticas e entendimentos profissionais com a imparcialidade que lhe é inata, recusando a 
facilidade precipitada e momentânea de curto prazo em proveito da construção de uma ideia 
estruturada e perene de acesso à encomenda que consiga revelar-se mais imune aos momentos de 
variação política, social e económica, e reforçando sem vacilar a necessidade de reencontro e forte 
respeito por uma ética profissional que vem sendo maltratada por uma lógica individualista em 
detrimento de uma ideia de coletivo e salvaguarda do interesse público. 

 

3 PRIORIDADES 

Revisão do Regulamento de Participação da OA na Organização e Realização de ConcursosRevisão do Regulamento de Participação da OA na Organização e Realização de ConcursosRevisão do Regulamento de Participação da OA na Organização e Realização de ConcursosRevisão do Regulamento de Participação da OA na Organização e Realização de Concursos    
O atual Regulamento, datado de 1994, foi elaborado estipulando critérios e disposições que definem o 
âmbito e o tipo de apoio da OA na organização e realização de concursos. Passadas quase 2 décadas 
desde então, carece de uma revisão de fundo atualizando-o a vários níveis, quer administrativo quer 
legal, e adicionando-lhe alguma informação que tem sido produzida de forma algo dispersa e que lhe diz 
respeito. 

Pretende-se então um documento - Regulamento de Princípios e Procedimentos - que consiga 
congregar de forma abrangente e estruturada não só critérios de atuação no auxílio às Entidades 
Promotoras na organização e realização de concursos, mas também na atualização daqueles que regem 
o acesso à Bolsa de Jurados, e na definição de princípios basilares da boas práticas de encomenda. 

Esta é uma ação de âmbito nacional e que consequentemente será coordenada pelo CDN em parceria 
com as Secções. 

 
Monitorização dos Ajustes DiretosMonitorização dos Ajustes DiretosMonitorização dos Ajustes DiretosMonitorização dos Ajustes Diretos    
À semelhança e em paralelo com a monitorização que tem sido efetuada aos procedimentos de 
Concurso lançados em território nacional, igual vigilância começará a ser realizada aos procedimentos 
de Ajuste Direto; para que possamos aferir da sua regularidade instando as Entidades competentes a 
atuarem no caso de necessidade da sua reposição, e recolher informação relevante sobre as formas de 
contratação que nos permita acompanhar a sua realidade, propondo ajustes quando necessário. 

 

Otimização da Bolsa de juradOtimização da Bolsa de juradOtimização da Bolsa de juradOtimização da Bolsa de juradosososos    
A Bolsa de Jurados, instrumento fundamental na seleção dos membros jurados indicados pela OA-SRS 
para integrarem júris de concursos e prémios, carece de uma otimização na sua orgânica de 
funcionamento e organização que permita uma escolha realmente informada e refletida na 
especificidade de cada Arquitecto e do seu percurso profissional face ao objeto em análise. 
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OBJETIVOS GERAIS /QUOTIDIANO 

Organização e realização de concursos e prémios nacionaisOrganização e realização de concursos e prémios nacionaisOrganização e realização de concursos e prémios nacionaisOrganização e realização de concursos e prémios nacionais    
Será dada especial atenção à ação de sensibilização junto das Entidades Promotoras, públicas e 
privadas, para o formato do Concurso de Conceção, sinalizando de forma inequívoca a sua adequação 
na encomenda de projetos de Arquitectura e Especialidades. Serão esclarecidos procedimentos, 
pensados formatos, sistematizados documentos, propostas parcerias, e sugeridas intervenções que se 
revelem uma mais-valia na reflexão de planeamento do território e das cidades. 

No âmbito dos Prémios de Arquitectura pretende-se cativar as autarquias para a criação de prémios 
municipais de Arquitectura, que promovam a qualidade da obra construída a nível local, relevando de 
forma significativa o seu papel na identidade cultural e política das regiões, contribuindo para a sua 
dinâmica socioeconómica, e atuando como agentes de culturalização das populações. 

 
Divulgação de concursos internacionaisDivulgação de concursos internacionaisDivulgação de concursos internacionaisDivulgação de concursos internacionais    
Será iniciada a divulgação de concursos internacionais, dando resposta à crescente participação de 
equipas portuguesas nestes procedimentos. 

 

Monitorização dos ConcursosMonitorização dos ConcursosMonitorização dos ConcursosMonitorização dos Concursos    
Será mantido o trabalho de monitorização dos Concursos lançados em território nacional, em paralelo e 
com os mesmos objetivos da monitorização dos Ajustes Diretos. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE - PROJETOS 

 

SRS05 ENCOMENDA 

 

SRS05.1 COORDENAÇÃO INTERNA 

SRS05.1.1 Colaboração com CDN e SRN 

 

SRS05.2 CONCURSOS 

SRS05.2.1 Monitorização / Divulgação de Concursos Nacionais e Internacionais 

SRS05.2.2 Organização / Participação em Concursos 

 

SRS05.3 PRÉMIOS DE ARQUITECTURA 

SRS05.3.1 Participação em Prémios de Arquitectura 

SRS05.3.2 Divulgação de Prémios de Arquitectura Nacionais e Internacionais 

 

SRS05.4 AJUSTES DIRECTOS 

SRS05.4.1 Monitorização de Ajustes Directos 

 

SRS05.5 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS / SOCIEDADE CIVIL 

SRS05.5.1 Cooperação com os Órgãos de Soberania em parcerias estratégicas na área da regulação da encomenda 
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SRS05.5.2 Cooperação com as Entidades Adjudicantes, públicas e privadas, em parcerias estratégicas na área da encomenda 

SRS05.5.3 Cooperação com Movimentos Cívicos / Sociedade Civil em parcerias estratégicas na reflexão sobre a Encomenda 

 

SRS05.6 BOLSA DE JURADOS 

SRS05.6.1 Optimização da Bolsa de Jurados 

 

SRS05.7 LEGISLAÇÃO 

SRS05.7.1 Reflexão sobre o quadro de legislação actual, com proposição de alterações que visem a sua melhoria e equilíbrio 
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SRS06 PRÁTICA PROFISSIONAL  

A Prática Profissional tem contato direto com os membros e tem na sua génese, o atendimento que 
lhes presta. O esforço e empenho durante 2013 irá no sentido de melhorar os serviços prestados aos 
membros.  

A divulgação das oportunidades de trabalho (nacionais e internacionais) será a grande prioridade para a 
Prática Profissional – iremos apostar na reformulação da Bolsa de Emprego, a qual será otimizada e 
amplamente potenciada, com o intuito de se adequar às reais necessidades dos membros. 

Pretendemos divulgar a procura e oferta de emprego nacional, bem como dos procedimentos 
concursais de Serviços e Organismos da Administração Pública, publicados no Diário da República e na 
Bolsa de Emprego Público (BEP). 

Será feita uma pesquisa contínua de todos os novos anúncios de oferta (nacionais e internacionais/ 
públicos e privados), para que a bolsa de emprego da SRS se torne uma grande base de dados das 
oportunidades de trabalho, acessível à consulta dos seus membros. 

Pretendemos apoiar o desenvolvimento de uma rede de contactos, entre as várias entidades regionais 
de representação de arquitetos da Europa, que consiga operacionalizar várias iniciativas conjuntas, 
nomeadamente, a criação de uma Bolsa de Emprego europeia que irá permitir uma maior celeridade na 
divulgação de oportunidades de emprego em toda a Europa.  

As capacidades dos arquitetos devem ser potenciadas e ampliadas num contexto europeu. Neste 
sentido será necessário promover o anúncio de conteúdos informativos e ferramentas úteis, no âmbito 
da mobilidade profissional e na obtenção de formação complementar no estrangeiro, através da 
divulgação de programas de apoio e de bolsas de estudo e investigação. 

A Prática profissional estará envolvida no projeto transversal “Trabalhar com um Arquitecto”, 
especialmente na formação do conteúdo relacionado com o exercício da profissão. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE - PROJETOS 

 

SRS06 PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

SRS06.1 APOIO À PRÁTICA 

SRS06.1.1 Melhoramento e otimização dos serviços prestados aos membros 

SRS06.1.2 Divulgação de notícias sobre a Prática Profissional, nos meios de comunicação da OA-SRS 

 

SRS06.2 LEGISLAÇÃO 

SRS06.2.1 Jurisprudência - disponibilizar no site, os links para os principais Acórdãos Organização / Participação em Concursos 

 Manutenção da informação no site (atualização contínua), da legislação em vigor 

 

SRS06.3 BOLSA DE EMPREGO 

SRS06.3.1 

Optimização do serviço da bolsa de emprego – potenciar e ampliar a divulgação de oferta da bolsa de emprego (nacional e 
internacional), bem como proceder à divulgação dos procedimentos concursais de Serviços e Organismos da 
Administração Pública, publicados no Diário da República e na Bolsa de Emprego Público (BEP) 
 

SRS06.3.2 
Acompanhamento da criação e implementação da bolsa de emprego europeia, no âmbito da criação de um organismo 
representativo das entidades regionais de arquitectos da Europa 



 
 

OASRS – PLANO DE ATIVIDADES 2013 19 / 35  
TRIÉNIO 2011/2013 
 
 

 
 

SRS06.3.3 
Promover o anúncio de conteúdos informativos e ferramentas úteis, no âmbito da mobilidade profissional e na obtenção 
de formação complementar, através da divulgação de programas de apoio e de bolsas de estudo e investigação 
 

SRS06.4 NOMEAÇÕES 

SRS06.4.1 
Acompanhamento na criação e implementação da Bolsa de Peritos 
 

SRS06.4.2 
Alargamento da Bolsa de Jurados existente, integrando os pedidos para procedimentos concursais de recrutamento da 
função pública 

SRS06.4.3 
Recomendações para arquitetos nomeados como Peritos ou Jurados de procedimentos concursais de recrutamento da 
função pública, e para as entidades requerentes, com vista à simplificação dos procedimentos burocráticos envolvidos. 

 

SRS06.5 COORDENAÇÃO INTERNA 

SRS06.5.1 Colaboração com CDN e SRN  

SRS06.5.2 Acompanhamento da criação da cédula profissional e cartão de membro 

SRS06.5.3 Acompanhamento da criação da assinatura digital qualificada 

SRS06.5.4 Acompanhamento da implementação do Registo de Autorias 

SRS06.5.5 Acompanhamento da dinamização dos Colégios de Especialidades e revisão do seu atual enquadramento 

SRS06.5.6 Acompanhamento da revisão da Portaria nº 701-H/2008 e lista de serviços e honorários (grupo de trabalho em curso) 
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SRS07 COMUNICAÇÃO  

O plano de atividades da Comunicação da OA-SRS para o ano 2013 pretende dar continuidade ao 
compromisso estabelecido para a Comunicação na estratégia lançada para o triénio 2011-2013 da OA-
SRS - A comunicação enquanto atividade de elevada importância para a afirmação da OA-SRS junto 
dos seus membros e estes da sociedade. 

 

Neste sentido, o plano de atividades para a Comunicação em 2013, pretende consolidar a estratégia de 
Comunicação Integrada iniciada em 2012. Uma estratégia que integra uma Comunicação Interna e 
Externa para conduzir a OA-SRS a uma comunicação capaz de gerar uma imagem pública mais credível 
e inspiradora da Arquitectura, do Arquitecto e da OA-SRS.  

A Comunicação em 2013 dará continuidade às ações de Comunicação Integrada de 2012, com o objetivo 
de melhorar a performance comunicativa da OA-SRS junto de todos os que de, forma direta ou indireta, 
estão ligados a esta instituição. 

 

 

1. COMUNICAÇÃO INTERNA  
 
(Destinatários: Público interno - Funcionários e Membros Eleitos da OA-SRS) 

(Atividade diretamente ligada aos Recursos Humanos) 

A comunicação interna é uma atividade de grande importância para o desenvolvimento e sucesso da 
OA-SRS. Esta atividade gera conhecimento e facilita processos internos de comunicação que 
consolidam a identidade da OA-SRS. Com o objetivo de tornar o seu público interno (funcionários e 
membros eleitos) verdadeiros “embaixadores” desta instituição a OA-SRS deve integrar, motivar e 
informar sobre o que acontece nas diferentes suas áreas de atuação. Esta comunicação irá ajudar todas 
as áreas a entenderem a cultura organizacional da OA-SRS e anular as chamadas ''ilhas'', onde cada 
funcionário cuida apenas das suas tarefas. Enquanto fator humanizador das relações de trabalho irá 
permitir consolidar a identidade da OA-SRS junto do seu público. Com efeito, o sucesso de uma 
comunicação interna conduz ao sucesso de uma comunicação externa. Esta atividade é entendida na 
prática por: 

 

Assessoria internaAssessoria internaAssessoria internaAssessoria interna 
Esta atividade pretende disseminar (via e-mailing ou intranet) informação, em primeira mão, de âmbito 
interno e externo junto do público interno da OA-SRS.  

 

ChatChatChatChat interno interno interno interno    
Esta atividade, em formato “conversa online”, é um canal de comunicação que permite que todas as 
áreas da OA-SRS interajam entre si, trocando informações regularmente. 

 

BrainstormingBrainstormingBrainstormingBrainstorming interno (Café c/ Funcionários) interno (Café c/ Funcionários) interno (Café c/ Funcionários) interno (Café c/ Funcionários)    
Esta atividade de dinamização interna (debates bimestrais sobre assuntos relevantes da OA-SRS) visa 
gerar o envolvimento e a motivação do público interno da OAS-RS.  
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2. COMUNICAÇÃO EXTERNA  
 

(Destinatários: Público externo - Membros OA-SRS, Imprensa, Parceiros e Púbico geral) 

A comunicação externa é uma atividade estratégica à criação de uma boa imagem e reputação pública 
da OA-SRS e, por efeito, da Arquitectura. Para a sua implementação a OA-SRS deve adotar uma 
linguagem institucional solida e assertiva. Esta comunicação irá ajudar a OA-SRS a disseminar os seus 
valores e serviços junto dos diferentes públicos-alvo. Esta atividade é entendida na prática por:  

 

COMUNICAÇÃO RELACIONAL 

(Destinatários: Membros OA-SRS e Púbico geral) 

Esta atividade gera conhecimento, interatividade e humaniza as relações entre OA-SRS e o seu público 
externo (membros da OA-SRS e público geral). Uma comunicação criativa e viral, capaz de influenciar a 
opinião pública, provocando mudanças na imagem da Arquitectura, do Arquitecto e da OASRS. Esta 
atividade compreende: 

 

SMS SMS SMS SMS MembrosMembrosMembrosMembros    
Esta atividade permite à OA-SRS humanizar a sua relação com os membros. 

 

Meios Meios Meios Meios onlineonlineonlineonline        
Esta atividade faz a edição e gestão dos meios online da OA-SRS (website, newsletter, facebook, 
twitter). 

 

EEEE----mailingmailingmailingmailing  externo externo externo externo    
Esta atividade permite à OA-SRS disseminar regularmente informação em rede de contactos 
profissionais e de parceiros. 

 

DesignDesignDesignDesign  e Produção  e Produção  e Produção  e Produção     
Esta atividade trabalhar (design, produção e expedição) sobre novas peças de comunicação 
institucional (templates, brochuras e outros) e cultural -Temporada 3 (brochuras, cartazes, etc.). 

 

CampCampCampCampanha Publicitaria (Trabalhar com um Arquitecto)anha Publicitaria (Trabalhar com um Arquitecto)anha Publicitaria (Trabalhar com um Arquitecto)anha Publicitaria (Trabalhar com um Arquitecto)    
Esta atividade permite à OA-SRS influenciar a visão da sociedade face à profissão de arquiteto, 
afirmando a importância de trabalhar com arquitetos. Esta campanha serve sobretudo para divulgar e 
memorizar no observador-alvo uma mensagem de cunho social e cívico: apelar ao respeito pela 
profissão e despertar uma consciência social sobre o valor dos arquitetos, no território, nas cidades e na 
vida das pessoas. 

 

Publicação (Cultura OPublicação (Cultura OPublicação (Cultura OPublicação (Cultura OAAAA----SRS / 2011SRS / 2011SRS / 2011SRS / 2011----13)13)13)13)    
Esta atividade pretende arquivar, em formato livro, todos as ações desenvolvidas no âmbito da cultura 
da OA-SRS durante o triénio 2011-13. 
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ASSESSORIA MEDIÁTICA  

(Destinatários: Imprensa) 

Esta atividade visa a mediatização das diferentes áreas de atuação da OA-SRS junto da Comunicação 
Social (especializada e generalista) por via de uma visibilidade mediática que valoriza os serviços e as 
atividades da OASRS. Esta atividade compreende: 

 

EdiçEdiçEdiçEdição e ão e ão e ão e EEEE----mailing Mediamailing Mediamailing Mediamailing Media    
Esta atividade contempla a edição e expedição, aos media, de comunicados e dossiers de imprensa. 

 

Ações Media Ações Media Ações Media Ações Media     
Esta atividade contempla a criação e o desenvolvimento de apresentações à imprensa. 

 

ParParParParcercercercerias Mediaias Mediaias Mediaias Media    
Esta atividade implica a ativação e gestão de parcerias media e a gestão de publicidade. 

 

Gestão e MonitorizaçãoGestão e MonitorizaçãoGestão e MonitorizaçãoGestão e Monitorização    dos Mediados Mediados Mediados Media    
Esta atividade contempla a gestão de medias (online e offline) e clipping diário.  

 

RELAÇÕES PÚBLICAS 

(Destinatários: Membros OA-SRS, Patrocinadores, Parceiros e Púbico em geral) 

Esta atividade gere o diálogo e o relacionamento com públicos diversos e o seu impacto com o objetivo 
de formar e manter a reputação positiva da OASRS. Esta atividade compreende: 

 

AtAtAtAtivação e gestão de Patrocínios ivação e gestão de Patrocínios ivação e gestão de Patrocínios ivação e gestão de Patrocínios e Parceirase Parceirase Parceirase Parceiras    
 

CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE - PROJETOS 

 

SRS07 COMUNICAÇÃO 

 

SRS07.1 COMUNICAÇÃO INTERNA 

SRS07.1.1 Assessoria interna 

SRS07.1.2 Chat interno 

SRS07.1.3 Brainstorming interno (Café c/ Funcionários) 

 

SRS07.2 COMUNICAÇÃO EXTERNA 

SRS07.2.1 COMUNICAÇÃO RELACIONAL 

SRS07.2.1.1 SMS membros 

SRS07.2.1.2 Meios online 



 
 

OASRS – PLANO DE ATIVIDADES 2013 23 / 35  
TRIÉNIO 2011/2013 
 
 

 
 

SRS07.2.1.3 E-mailing externo 

SRS07.2.1.4 Design e Produção de Comunicação 

SRS07.2.1.4 Publicação (Cultura OA-SRS 2011-13) 

SRS07.2.2 ASSESSORIA MEDIÁTICA 

SRS07.2.2.1 Edição e E-mailing Media 

SRS07.2.2.2 Ações Media 

SRS07.2.2.3 Parcerias Media 

SRS07.2.2.4 Gestão e Monitorização dos Media 

SRS07.2.3 RELAÇÕES PÚBLICAS 

SRS07.2.3.1 Ativação e gestão de Patrocínios  e Parceiras 
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SRS08 CULTURA 

O ano 2013 será essencialmente organizado em torno de três temas: T3 - Arquitetura e Turismo 
(programa transitivo de 2012 / 3ª temporada de eventos culturais); um conjunto de ações 
Retrospetivas / Balanço, relativas ao programa cultural do mandato 2011-2013; e o relançamento da 
campanha «Trabalhar com um Arquiteto». 

 

T3 - ARQUITETURA E TURISMO  

A proposta cultural para o ano 2013 procura explorar, através da temática do turismo, novas 
perspetivas de revalorização socioeconómica, cultural e patrimonial nacionais.  

Envolto neste tema, propomos um conjunto de ações e eventos em formatos muito variados, que 
procuram escrutinar os valores basilares da arquitetura, assim como promover a figura de um arquiteto 
mais participativo, interveniente e empreendedor, essencial para uma construção ou consolidação, cada 
vez mais inteligente e eficaz do território e cultura arquitetónica nacional. 

Parafraseando o texto do PA2012: 

«O turismo surge no actual contexto sócio-económico do país como uma das poucas áreas de 
actividade que apresenta algum dinamismo. Pretende-se falar de turismo pelo potencial de 
investimento que representa, pela possibilidade de gerar riqueza e emprego sustentável, mas acima de 
tudo pelo papel que o arquitecto pode representar enquanto mediador de novas formas de fazer 
turismo, garantindo-lhe atractividade, qualidade e sustentabilidade. O papel que o desenvolvimento 
turístico poderá representar na regeneração das cidades e no desenvolvimento do interior devera 
também ser abordado por ser um catalisador da actividade económica e paralelamente do panorama 
construído. É igualmente importante alertar o arquitecto para a possibilidade de este se assumir 
enquanto promotor de pequenos empreendimentos de qualidade em contexto urbano através de um 
processo de reabilitação do edificado degradado.» 

Paralelamente ao tema base da temporada de eventos, a OA-SRS definiu também uma importante 
meta de consciencialização social, acerca da importância da profissão na sociedade. Por esse motivo, é 
proposto uma programação cultural menos técnica e mais generalista, destinada sobretudo a um 
público mais alargado e não especializado. Neste sentido, foram definidas na programação cultural, 
séries de eventos, que se repetem em locais diversos no território da OA-SRS, com o intuito de chegar 
a um público cada vez mais diversificado e menos provável, privilegiando a partilha de experiências e a 
proximidade entre todos os intervenientes. 

 

RETROSPETIVA / BALANÇO 2011-2013 

Tendo em vista o leque de atividades desenvolvidas, e a decorrer no mandato 2011-2013: 

A necessidade de estímulo à criatividade e ao empreendedorismo; a prática em sistema de rede de profissionais 
ou de coletivos; a multidisciplinaridade; o incentivo à diferenciação ou especialização na oferta de serviços para 
maior concorrência e dinamização de mercado; incentivo à produção de arquitetura participada; descentralização 
de serviços no território; mudança de expetativas relativamente ao futuro da profissão; internacionalização para 
mercados emergentes; exportação da arquitetura portuguesa enquanto marca; etc. 
 
É proposto um evento de encerramento aliado a um lançamento de catálogo, que procura abordar, 
compilar e cruzar muitos dos temas que a OA-SRS tem promovido e discutido acerca dos temas - 
arquiteto e da sua profissão. 
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REFORMULAÇÃO E PROMOÇÃO DE «TRABALHAR COM UM ARQUITETO» 

Dada a importância cívica e desatualização da campanha em torno da pertinência dos serviços 
prestados por arquitetos, organizada pela anterior direção, participaremos numa reorganização e 
respetivo relançamento em novos formatos de campanha «Trabalhar com um Arquiteto»., no âmbito 
dos projetos transversais que esta direção se propõe implementar. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE - PROECTOS 

 

SRS08 CULTURA 

 

SRS08.1 T3 - ARQUITETURA E TURISMO 

SRS08.1.1 
Organização e promoção de Ciclo de Mostras (6x) - Seis sessões de apresentação pública de projetos de arquitetura em 
diversos locais a definir. 

SRS08.1.2 
Organização e promoção de Ciclo de Viagens com ... (3x) - Três sessões de visitas guiadas de arquitetura, definida por 
convidados selecionados. 

SRS08.1.3 
Organização e promoção de Ciclo de Viagens ao ... (3x) - Três sessões de visitas guiadas a património arquitetónico 
selecionado. 

SRS08.1.4 
Organização e promoção de Ciclo de Viagens Tura (5x) - Cinco sessões de visitas organizadas temáticas de arquitetura. 
Evento co-organizado com Tura - Architecture Tourism. 

SRS08.1.5 
Organização e promoção de Ciclo de Conversas (2x) - Duas sessões de conversas sobre arquitetura e turismo no 
Auditório OA. 

SRS08.1.6 
Organização e promoção de Ciclo de Cinema (5x) - Cinco sessões de cinema em local a definir. Evento co-organizado com 
Zero em Comportamento. 

SRS08.1.7 
Organização e promoção de evento «Ateliers Abertos» (1x) - Exposição e apresentação pública de projetos de 
arquitetura em diversos locais a definir. 

SRS08.1.8 Organização e promoção de Ciclo de Reflexões (3x) - Três sessões de reflexões temáticas de arquitetura a definir. 

 

SRS08.2 ENCERRAMENTO PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2011-2013 

SRS08.2.1 Organização e promoção de evento de encerramento de programação cultural 2011-2013. 
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SRS09 FORMAÇÃO 

O plano de formação de 2013 mantem-se bastante generalista face ao de 2012, embora considere 
notas importantes sobre a temática da temporada T3. A programação procura, como ambição, ser cada 
vez mais abrangente e orientada para as reais necessidades dos profissionais que se inscrevem num 
mercado-mosaico muito diverso e com necessidades muito distintas por todo o país e inclusive além-
fronteiras. 

Este ano propomos também como objetivo central um reforço na descentralização da oferta formativa. 
Conjuntamente com as diversas Delegações da OA-SRS, procurar-se-á criar e sedimentar uma rede 
de entidades formativas certificadas, com áreas temáticas de formação certificada em comum, tais 
como: Arquitetura e Urbanismo (581)*, Construção Civil e Engenharia Civil (582) e Segurança e higiene 
no trabalho (862). 

 

DIVERSIFICAÇÃO DE OFERTA FORMATIVA. 

Este tem sido o objetivo base da formação OA-SRS, de forma a manter a oferta viva e apelativa 
para todo e qualquer perfil de membro da instituição. Para este efeito são propostas análises 
cuidadosas e retrospetivas das formações havidas e promovidos inquéritos aos membros para 
captação de outras necessidades prementes de formação que possam ainda não ter sido supridos em 
programação. 

 

DESCENTRALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO. 

Numa ótica de ampliação dos serviços e aproveitando a recente certificação da formação OA-SRS pela 
DGERT, torna-se objetivo reforçar o aspeto de descentralização das ações formativas pelo território da 
OA-SRS. Neste sentido são propostas duas ações específicas:  

a) Um conjunto de parcerias com entidades parceiras certificadas ou acreditadas pela DGERT, em áreas 
temáticas de formação: Arquitetura e Urbanismo (581)*, Construção Civil e Engenharia Civil (582)* e 
Segurança e higiene no trabalho (862)*, que estejam disseminadas pelo território da OA-SRS; 

b) Promover pacotes de oferta formativa específicos, que sejam passíveis de ser adquiridos por 
entidades e empresas públicas ou privadas  (Câmaras Municipais, CCDR's, IGESPAR, Instituto de 
Turismo de Portugal, Ateliers ou Gabinetes de Arquitectura, etc.) e seus técnicos respetivos, de acordo 
com o modelo de aplicação de certificação da DGERT. 

 

REVISÃO DE CUSTOS E FUNCIONAMENTO DA FORMAÇÃO. 

No âmbito das dificuldades financeiras vividas contemporaneamente torna-se necessária uma 
profunda revisão dos valores hora dos formadores, de todos os aspetos associados à organização das 
ações, assim como de uma reapreciação quanto a despesas havidas inerentes a cada ação de formação. 

 

 

 

                                                      
 
 
 
 
 
 
*
 Código de acordo com as áreas de educação e formação certificadas pela DGERT 
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FORMAÇÃO CONTÍNUA. 

O plano de formação de 2013 tem como objetivo produzir um volume crítico e considerável de oferta 
formativa, dignamente qualificada, face ao número e diversidade de membros e serviços que a OA-SRS 
representa, num registo que se manterá bastante generalista face ao de 2012, embora venha a refletir 
notas importante sobre a temática da temporada T3. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE - PROJETOS 

 

SRS09 FORMAÇÃO 

 

SRS09.1 DIVERSIFICAÇÃO DE OFERTA FORMATIVA 

SRS09.1.1 
Realização de ações periódicas de sondagens e análise de necessidades periódicas, junto da comunidade de membros OA-
SRS. 

 

SRS09.2 DESCENTRALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

SRS09.2.1 
Constituição de rede de entidades parceiras de formação certificada ou acreditada pela DGERT em todo o território OA-
SRS. 

SRS09.2.2 Criação e promoção de oferta formativa OA-SRS, em formato exportável. 

 

SRS09.3 REVISÃO DE CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DA FORMAÇÃO 

 

SRS09.4 FORMAÇÃO CONTÍNUA 

SRS09.4.1 
Realização de seis ações de formação e duas sessões de esclarecimento (entre outros formatos pontuais, como 
workshops, ou seminários) por mês em média, e respetiva promoção de calendário trimestral. 
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SRS10 BIBLIOTECA 

Pretendemos dar continuidade ao trabalho desenvolvido no ano anterior inserido na estratégia definida 
pela atual Direcção para o triénio em curso, compreendendo três áreas de intervenção: Reorganização 
do espaço, Funcionamento interno e Reciclagem e Aproveitamento do espólio. 

No âmbito da Reorganização do Espaço que tem sido feita pretende-se continuar a melhorar as 
condições que a biblioteca oferece aos seus utilizadores. Até este momento foi renovando algum do 
equipamento, aproveitado o espaço de entrada e a otimização da sala de leitura. Pretende-se dar 
continuidade a este esforço de otimização do espaço da biblioteca, nomeadamente ao nível da sua 
iluminação. Foram ainda em 2012 criadas a as condições de espaço necessárias à criação de um 
depósito efetivamente funcional para as publicações menos consultadas. Para 2013 pretende-se 
através da aquisição das respetivas estantes, a instalação em definitivo do depósito no espaço do sótão 
do Edifício dos Banhos de S. Paulo. 

Quanto ao Funcionamento interno, pretendemos proceder à aquisição de novas publicações e dar 
continuidade aos processos de intercâmbio e parceria com outras bibliotecas. Pretende-se ainda 
disponibilizar online uma plataforma de consulta de títulos - uma base de dados bibliográfica em sistema 
aberto KOHA. 

Pretende-se ainda a implementação de um programa de incentivo à prática de investigação. Este 
programa permitirá a requisição do espaço da biblioteca, em horário pré-estabelecido, para a 
apresentação de teses de mestrado, doutoramento ou apresentação de publicações com caracter de 
investigação, com a contrapartida da cedência de um exemplar para juntar ao acervo da biblioteca e 
assim potenciar o património reunido ao longo dos anos, disponibilizando-o para consulta. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE - PROJETOS 

 

SRS10 BIBLIOTECA 

 

SRS10.1 REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA 

SRS10.1.1 Criação de depósito de livros - aquisição de estantes e criação de depósito 

SRS10.1.2 Melhoria das condições de iluminação da sala de leitura 

SRS10.1.3 Realizar acções de índole cultural no espaço do átrio da Biblioteca 

 

SRS10.2 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 

SRS10.2.1 Aumentar a bolsa de parceiros e fomentar intercâmbios 

SRS10.2.2 Alteração de Base de Dados para software livre open-source - sistema KOHA 

SRS10.2.3 Aquisição de livros e periódicos 

 

SRS10.3 RECICLAGEM E APROVEITAMENTO DO ESPÓLIO 

SRS10.3.1 
Programa de incentivo à pratica de investigação - disponibilização do espaço para a apresentação de teses e publicações 
com a contrapartida da cedência de um exemplar a apresentar 
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SRSCRA ADMISSÃO 

 

REVISÃO DO RI 

É da competência do Conselho Regional de Admissão do Sul, (CRA-S), os procedimentos de análise e 
verificação do acesso à Ordem e a avaliação e organização dos estágios. Nesse trabalho diário, de 
contacto com a realidade da profissão, tem vindo o CRA-S a aprender e a sugerir diversas medidas para 
agilizar e atualizar as exigências à volta do estágio. Nesse sentido, temos sugerido diversas medidas 
operacionais, para a revisão do regulamento de inscrição (RI) em vigor, tarefa que já tinha sido iniciada 
no mandato anterior. Considera-se de importância vital a conclusão deste processo sob pena de se 
atrasar uma revisão essencial para o futuro da profissão. Reconhecesse que a alteração do 
regulamento tem a capacidade de influenciar decisivamente o modo de inserção e de relacionamento 
dos novos membros com a profissão e a OA. Tem ainda um impacto positivo no mercado de trabalho 
que muito tem sido afetado pelo atual regulamento.  

 

REVISÃO DA FORMAÇÃO 

A proposta procura ter em conta a atual dinâmica do mercado de trabalho profissional, e tem como 
objetivo disponibilizar ao membro estagiário um conjunto de conhecimentos diversificados e melhor 
adaptados às necessidades que cada profissional quer vir a desenvolver. Por este motivo, e de forma 
natural, acreditamos que podem ser garantidos estas condições através da associação da formação de 
estagiários à atual formação contínua, de modo a disponibilizar aos seus associados um serviço de 
aquisição de conhecimentos atualizado, abrangente e universal. Procura-se incluir a formação no 
sistema de certificação da DGERT, assim como liberalizar a seleção de conteúdos mínimos obrigatórios 
que cada estagiário tem de realizar, tornando a formação mais qualificada, atrativa e adaptada às 
necessidades e desejos de cada um dos seus futuros membros.  

 

MONITORIZAÇÃO DA ADMISSÃO E PRÉMIO DE ESTÁGIO 

O CRA-S pretende manter a sua vigilância e apoio aos estágios através da monitorização dos mesmos, 
das iniciativas de valorização desse período (como é o caso do prémio de estágio) e da disponibilização 
de documentos essenciais para a regularização do estágio, como é o caso de um contrato tipo de 
estágio (obrigatório com a entrada em vigor do DL 66 e que já está disponível on-line). Parte deste 
trabalho será traduzido na iniciativa do prémio de estágio, um evento à volta das questões do estágio. 
Será lançado com o nome “Estágios em Portugal e no Mundo” e incluirá um concurso para a produção 
de histórias sobre o estágio, exposição de trabalhos, infografias e conferências.  

 

CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE - PROJETOS 

 

SRSCRA CONSELHO REGIONAL DE ADMISSÃO 

 

SRSCRA.01 ORGANIZAÇÃO INTERNA 

SRSCRA.01.01 Gabinente de apoio e desempenho de funções estatutárias do CRA-S 

 

SRSCRA.02 MONITORIZAÇÃO  DA ADMISSÃO 

SRSCRA.02.01 Produção de dados estatísticos 
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SRSCRA.03 SISTEMA DE ADMISSÃO 

SRSCRA.03.01 Apoio à revisão do regulamento 

 

SRSCRA.04 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

SRSCRA.04.01 Revisão da forma e conteúdos da formação complementar 

SRSCRA.04.02 Acompanhamento da formação 

 

SRSCRA.05 PROVA DE ESTATUTO E DEONTOLOGIA 

SRSCRA.05.01 Organização e concretização da prova 

 

SRSCRA.06 RELAÇÕES EXTERNAS 

SRSCRA.06.01 Contactos com outros orgãos 

 

SRSCRA.07 PRÉMIO DE ESTÁGIO 

SRSCRA.07.01 Organização do evento “Estágios em Portugal e no Mundo” 
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SRSCRD DISCIPLINA 

 

1. MANUAL DE NORMAS DE MEDIAÇÃO 

 
INTRODUÇÃO 

Desenvolvimento de normas e procedimentos que estabeleçam regra e critérios para os processos de 
tentativa de conciliação. 

 

DESCRIÇÃO 

Com base na experiência tida com o desenvolvimento de inúmeros processos de conciliação de 
conflitos entre arquitetos e entre estes e terceiros, entende este Conselho ser uma prioridade a criação 
de um manual de normas de mediação. 

Independentemente do carácter singular de cada situação trazida, é importante dotar os mediadores de 
uma noção do procedimento a desenvolver, para que se garanta o princípio da igualdade aos 
associados. 

Estas regras nunca deverão particularizar questões específicas, mas orientar para formas de gerir o 
processo, nas suas várias etapas, e assim garantir-se a realização de todas as diligências possíveis, no 
sentido de alcançar o objetivo máximo que é a eficácia da mediação. 

 

METODOLOGIA 

Levantamento de situações similares, desde manuais existentes ao estudo de processos decorrentes 
noutras instituições. 

Compilação de conhecimentos e experiências por parte dos elementos que compõem o Conselho, 
assim como troca de informação com outros órgãos da Secção, através de reuniões de trabalho. 

Este trabalho requer apoio por parte do jurista permanente do CRDS, independentemente de se tratar 
do mero estabelecimento de normas, poderá o mesmo servir de base para que seja lançado o desafio à 
criação de um regulamento interno, que traga homogeneidade à mediação realizada noutros órgãos da 
Ordem dos Arquitectos. 

 

 

2. REGIME DE PROTOCOLOS E PARCERIAS 

 

INTRODUÇÃO 

Controlo deontológico através da monitorização das práticas profissionais, com a colaboração de 
entidades externas. 

 

DESCRIÇÃO 

Independentemente da sujeição legal de comunicação de eventuais irregularidades cometidas por 
arquitetos por parte de outras entidades públicas à O.A., considera este Conselho fundamental a 
extensão das funções desta Secção, no que respeita à fiscalização do atos próprios da profissão, 
através da colaboração com entidades que reúnem os meios e a legitimidade para essa monitorização. 
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A regulação da profissão tem que ser entendida como prioritária nas ações de uma Ordem Profissional, 
pois é através de um conhecimento profundo e atualizado das práticas profissionais em curso que pode 
uma Ordem gerir os aspetos ligados à dignificação da profissão, e trabalhar nesse sentido. 

Deverá este regime de colaboração ser entendido como um reforço das práticas de regulação, no 
melhor interesse público e da classe profissional. 

 

METODOLOGIA 

Criação de lista de entidades e levantamento das respetivas competências, para efeitos de 
complemento das atribuições deste Conselho Regional de Disciplina e Conselho Diretivo Regional. 

Contacto e reunião com as entidades pretendidas, com o objetivo de criação de protocolo de 
colaboração, ao abrigo do estabelecido no Regime Jurídico das Associações Públicas Profissionais. 

Pretende-se que este trabalho seja desenvolvido pelos membros eleitos, pois requer trabalho de 
campo, quer na definição das entidades a contactar quer no contacto com as mesmas. Deverá contar 
com o apoio jurídico da jurista permanente do CRDS, e respetivo apoio administrativo na elaboração das 
peças escritas. 

Esta ação deverá culminar na definição de equipa que possa ter a disponibilidade e assumir a eventual 
responsabilidade de agir no terreno, para efeitos de fiscalização, a definir. 

 

 

3. COLECTÂNEA DE DECISÕES 

 
INTRODUÇÃO 

Criação de uma coletânea com as decisões, designadamente Acórdãos, proferidas por este Conselho. 

 

DESCRIÇÃO 

Desenvolvimento de uma coletânea que reúna as últimas decisões deste Conselho, em matéria 
decisória. 

Este documento servirá para que efetivamente haja uma compilação das decisões mais importantes 
deste Conselho, servindo de guia jurisdicional aos futuros membros eleitos e mesmo relatores externos 
que possam juntar-se à bolsa atual. 

Em última instância e em fase posterior, deverá este documento ser tornado público, para que possam 
os membros associados e partes interessadas analisar e avaliar o trabalho efetuado pelo CRDS, 
tomando conhecimento dos critérios decisórios tomados em situações análogas. 

 

METODOLOGIA 

Recolha de documentos conclusivos dos processos disciplinares, eliminação de dados nominais e 
elaboração de sumários que definam os juízos de avaliação do Conselho. 

Criação de um documento único, devidamente organizado e formatado, para que seja 
fundamentalmente funcional na pesquisa. 

Este trabalho requer uma colaboração estreita com o apoio administrativo, assim como com os juristas 
que prestam serviço ao CRDS, pela sua presença e colaboração na componente jurídica, nos últimos 
anos, e que culminou nas peças processuais em questão. 
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CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE – PROJETOS 

 

SRSCRD CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA 

 

SRSCRD.1 MANUAL DE NORMAS DE MEDIAÇÃO 

SRSCRD.1.1 
Desenvolvimento de normas e procedimentos que estabeleçam regra e critérios para os processos de tentativa de 
conciliação 

 

SRSCRD.2 REGIME DE PROTOCOLOS E PARCERIAS 

SRSCRD.2.1 Controlo deontológico através da monitorização das práticas profissionais, com a colaboração de entidades externas 

 

SRSCRD.3 COLECTÂNEA DE DECISÕES 

SRSCRD.3.1 Criação de uma colectânea com  as decisões, designadamente Acórdãos, proferidas por este Conselho 
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SRSDN DELEGAÇÕES  

Em 2013 será prosseguida a estratégia iniciada em 2012, que previa o funcionamento das Delegações 
como extensões efetivas da Secção Regional, com sua missão de disponibilizar localmente os serviços 
essenciais aos membros.  

As delegações têm autonomia para definir o seu plano de atividades, em articulação com as estratégias 
da AO-SRS e contam com o apoio desta para levarem a cabo as suas iniciativas, seja diretamente, na 
organização e participação, seja indiretamente através da disponibilização de recursos.  

 

CÓDIGO ÁREAS DE ATIVIDADE – PROJETOS 

 

SRSDEL DELEGAÇÕES 

 

SRSCRD.1 COORDENAÇÃO 

SRSCRD.1.1 Reuniões de coordenação 

SRSCRD.1.2 Suporte às Delegações 

SRSCRD.2.3 Encontro anual de Delegações 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SRSNUC NUCLEOS 

Os Núcleos, de acordo com as Normas de Criação e Funcionamento de Delegações e Núcleos da Secção 
Regional do Sul (NCFDN) são criados por vontade expressa de 50% dos arquitetos residentes numa 
região geográfica, com um fim determinado por um programa ou ideia, de caráter não permanente, e 
extinguindo-se após cumprir as suas funções. Neste âmbito foi lançado um concurso para atribuição de 
verbas a candidatos com propostas para a criação de Núcleos. No primeiro e único concurso lançado 
não existiram candidatos apesar do mesmo ter sido devidamente anunciado. Constatando-se o 
desinteresse dos membros relativamente ao modelo adotado para o funcionamento dos Núcleos e 
tendo em conta o investimento efetuado no reforço do papel das Delegações não se entende como 
prioritário o lançamento de um novo concurso para 2013. 
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III. CONCLUSÃO 

Embora esta Direcção entenda que é imprescindível manter a ambição, naturalmente firme e 
equilibrada, enquanto motor da concretização de objetivos, também deve ter a virtude de reconhecer e 
identificar o âmbito preciso e a vocação de uma Secção Regional, de acordo com o estabelecido no 
Estatuto da Ordem dos Arquitetos.  

Em conclusão, reconhecendo que o desafio a que nos propusemos compreende uma ambição por vezes 
incompatível com a capacidade financeira e a disponibilidade dos recursos humanos, considera-se 
necessário ajustar e enquadrar essa ambição, assente numa base de referência de “menos 
recursos/desperdício, mais concentração/qualidade/inovação”, de modo a melhorar cada vez mais a 
prestação de serviços aos membros.  

Antevendo-se algumas mudanças no atual contexto de funcionamento da OA, e paralelamente 
reconhecendo as dificuldades de exercício da profissão pelas quais a esmagadora maioria dos nossos 
membros estão a atravessar, importa recentrar neles a atenção da OA-SRS. Perseguiremos este 
desígnio através da implementação de medidas que ajudem os arquitetos no seu quotidiano e através 
da introdução de projetos e politicas com futuro, deixando um lastro de reflexão que também poderá 
servir para futuras direções, na tentativa de melhorar de uma forma sustentada o difícil panorama que 
atravessamos.  

 


