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Ata 07 

 
No dia 26 de Outubro de 2019, por convocatória da Comissão Executiva, reuniram pelas 11h30 na Sede da 

OASRN, sita na Rua Álvares Cabral, 144, 4050-040 Porto: 

 

José Castro Silva; 

David de Sousa Santos (via skype); 

Tiago de Oliveira Ruivo (via skype); 

Jorge Orlando da Fonte Lopes Pereira da Silva (via skype); 

 

 

José Peres da Silva Bastos (Presidente da Mesa da Assembleia) 

 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Apreciação e votação da Ata 05 e 06; 

 

2. Ponto de situação relativamente aos temas debatidos na última reunião, nomeadamente:  

• o envio para ratificação de protocolos estabelecidos pelo COB ao CDN; 

• apreciação da proposta para a primeira formação a ser realizada, de forma a serem promovidas junto das 

secções o seu agendamento e posteriormente envio de convite a todos os membros; 

• debate sobre os itens a serem inseridos em questionário a ser enviado para todos os membros da OA sobre 

temas do colégio através dos mensageiros 

• discussão sobre a relevância e oportunidade de avançar com o planeamento do evento a ser promovido pelo 

COB junto dos seus membros; 

 

3. Ratificação por parte da Comissão Executiva das propostas apresentadas de novos membros 

 

4. Outros assuntos de interesse.  

 

A reunião foi presidida e secretariada pelo Coordenador, José Castro Silva 

 

1. Foram postas à votação a Ata 05 e a Ata 06, as quais foram aprovadas; 

 

2. Ponto de situação relativamente aos assuntos debatidos na anterior reunião: 

 

a) A carta de enquadramento do protocolo foi aprovada, pelo que o protocolo apresentado ao COB pela 

Universidade Fernando Pessoa no Porto, para todos os membros da OA – Ordem dos Arquitectos, será 

apresentado à ratificação do CDN na próxima semana; 

b) Analisada a proposta de formação no âmbito da Segurança em Obra, que servirá de matriz às seguintes, 

foi decidido apresentar às secções o Plano de Acção Formativa desta primeira Formação (gratuita para 
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todos os membros inscritos no COB, mediante inscrição nas mesmas) de forma a definir datas e a 

logística necessária à sua realização, no Porto e Lisboa; 

c) Ficou decidido que será tratado, dentro da OA, ou numa entidade externa, a elaboração técnica do 

inquérito do COB, cuja redação será entretanto elaborada e aprovada pela Comissão Executiva; 

d) Relativamente à realização de um Evento, foi proposta a alternativa de patrocínios em colaboração com 

outras entidades de eventos comuns, onde o COB estaria representado, dessa forma dando a conhecer 

os nossos objectivos e intuitos, serão apresentadas propostas dentro deste parâmetro durante as 

próximas reuniões da Comissão Executiva.  

 

3. Apresentadas à Comissão Executiva as Candidaturas ao COB dos colegas: Arq. Eduardo Maceirinha,  Arq. Telmo 

Gaspar Marques, Arq. André Brito Caiado, Arq. André Gomes de Castro, Arqta. Maria Jorge Pinho de Almeida e 

Arq. Francisco Coelho Freitas; respetivamente do Nº-COB 059 ao 064, foram aprovadas por unanimidade e 

sendo enviadas para ratificação ao CDN. 

 

4. Proposta de alteração ao Anexo 1 

 
26 de Outubro  de 2019 
  


