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I. MENSAGEM 
 

Neste que será o primeiro ano de mandato da Secção Regional do Alentejo da Ordem dos 

Arquitectos (OASRALT), resultante da reorganização territorial que a instituição teve em 

2020, a Secção Regional do Alentejo prevê estar já em pleno funcionamento, com sede no 

Alentejo, apoio administrativo próprio e com a manutenção de serviços partilhados entre as 

7 novas Secções Regionais da instituição que é a Ordem dos Arquitectos, agora mais presente 

no território. 

Composta por três órgãos, deliberativo, executivo e de supervisão, nomeadamente Mesa da 

Assembleia, Conselho Directivo e Conselho de Disciplina, a Secção Regional do Alentejo,  

enquanto Associação publica pretende, a partir do Alentejo: trabalhar em prol da valorização 

da profissão de Arquitecto nas suas mais variadas vertentes, representando todos os 

membros do Alentejo; representar a Ordem no território e na região perante organismos 

regionais e locais e trabalhar em parceria com os mesmos; e divulgar e promover na 

sociedade as competências da profissão como uma mais-valia para um melhor ambiente 

construído e qualidade de vida. 

Assente numa lógica de maior proximidade e tendo como princípio descentralizar, também 

no Alentejo, as actividades da Secção Regional do Alentejo, têm vindo a ter lugar nas 

diferentes sub-regiões do Alentejo de modo a minimizar as distâncias entre a Ordem e os 

seus membros. Estivemos presentes na linha de costa (Alentejo litoral); no centro histórico 

de Évora, Património Mundial, pela UNESCO (Alentejo Central). Pretende-se que as próximas 

actividades se estendam também a outros ugares até à zona raiana (Alto/ Baixo Alentejo) e, 

que assim, em 2021, continuem a acontecer de forma dispersa pelo território. Estamos 

presentes nos canais digitais online, mitigando as restrições inerentes à situação de 

pandemia que estamos a ultrapassar e procurando uma maior comunicação da Arquitectura 

e diálogo entre membros, instituições e sociedade. 

 

Cláudia Gaspar 

Presidente da Secção Regional do Alentejo da Ordem dos Arquitectos 
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II. ORGANOGRAMA DA SECÇÃO REGIONAL DO ALENTEJO 

 

1.1 – Mesa da Assembleia Regional do Alentejo 
 

Presidente: Fátima Matos      OA9756 

Secretário: Martin Trueb       OA6616 

Secretária: Graça Faísca      OA1554 

Suplente: Pedro Palheta      OA20239 

  

1.2 – Conselho Directivo Regional do Alentejo  
 

Presidente: Cláudia Gaspar       OA10113 

Vice-Presidente: Nelson Rosmaninho      OA16690 

Tesoureira: Elsa Barrelas       OA23098 

Secretária: Cláudia Petronila       OA24911 

Vogal: Nuno Santana        OA9774 

Suplente: Luís Serrano       OA18593 

 

1.3 – Conselho de Disciplina Regional do Alentejo  
 

Presidente: Henrique Schreck       OA3452 

Vogal: Carolina Matos        OA19434 

Vogal: Carlos Baioneta de Almeida     OA9375 

Vogal: Telma Félix        OA16696 

Vogal: João Pires        OA2724 

Suplente: Rita Pereira        OA18141 

Suplente: Pedro Pinho Neves       OA7671 
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III. INTRODUÇÃO 

 

A missão da Secção Regional do Alentejo é valorizar a diversidade de modos do exercício da 

profissão, procurando a simplificação dos procedimentos, a transparência e a qualidade da 

arquitectura para todos os membros. Também pretendemos ter uma participação activa nas 

políticas nacionais e locais, em parceria com as autarquias e órgãos de soberania. E por fim, 

estar atentos aos apelos às necessidades dos cidadãos, divulgando e promovendo as nossas 

competências nos meios de comunicação e nas actividades culturais e educativas. Em suma, 

pretendemos dar um maior reconhecimento ao nosso território e ter uma maior 

proximidade aos membros, instituições e sociedade.  

 

Reorganização territorial 

A Ordem dos Arquitectos teve uma alteração significativa de grande importância no seu 

funcionamento, que é a reorganização territorial, que há muito estava prevista nos estatutos. 

Esta reorganização territorial implica também uma reorganização do funcionamento dos 

serviços que será feita e forma articulada e de forma colaborada com os restantes órgãos da 

Ordem dos Arquitectos, regionais e nacionais. 

 

Implementação da Secção 

A Secção Regional do Alentejo prevê estar já a funcionar em 2021 na sua sede, com apoio 

administrativo próprio e com a manutenção de serviços partilhados entre as 7 novas Secções 

Regionais, de acordo com a nova orgânica de funcionamento da Ordem dos Arquitectos e 

das suas estruturas regionais com vista a uma maior proximidade com todos os membros. 

Será uma implementação gradual até ao pleno funcionamento, uma vez que se prevêem 

eventuais obras de reparação e remodelação na sede, aquisição de mobiliário e aquisição e 

instalação de computadores em rede e respectivo software. 

 

Participação e inclusão dos membros 

O início do mandato foi marcado por “dar voz aos arquitectos” através do inquérito aos 

membros, cujo relatório de análise constituiu uma base à elaboração do presente Plano de 

Actividades, de modo a que corresponda a uma resposta mais efectiva às necessidades dos 

membros e adaptada à realidade da região. O inquérito teve como objectivos a 

caracterização dos membros e do exercício da profissão, assim como identificação das 

maiores necessidades locais e recolha de sugestões dos membros.  
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A Secção Regional do Alentejo continuará a promover iniciativas que vão ao encontro dos 

objectivos supracitados, promovendo a participação dos membros e o seu envolvimento no 

espírito associativo que se pretende criar.  

 

Admissão 

A Secção Regional do Alentejo continuará a proceder à instrução de processos de inscrição 

de membros a exercerem profissão no Alentejo e à organização do estágio profissional de 

novos membros. Pretende-se também assinalar a entrada dos novos membros, desde a 

tomada de posse da secção, através de uma cerimónia de recepção e boas vindas. 

 

Formação  

A Secção Regional do Alentejo pretende criar um programa de Formação contínua que 

valorize a profissão, de acordo com as necessidades da prática no contexto regional, 

destinada a estudantes de Arquitectura, estagiários e membros, em sistema presencial e e-

learning, indo ao encontro dos resultados do inquérito aos membros. Pretende-se ainda uma 

estreita colaboração, do ponto de vista formativo, com os vários colégios de especialidades 

da Ordem dos Arquitectos. 

 

Apoio à Prática 

A Secção Regional do Alentejo tem como missão a dinamização e valorização da profissão na 

região e a implementação do apoio jurídico especializado ao exercício profissional dos 

Arquitectos, considerando as especificidades e particularidades das diferentes zonas do 

território. Numa primeira fase, este apoio jurídico será com recurso aos serviços partilhados 

entre as 7 novas Secções Regionais da Ordem dos Arquitectos. 

 

Encomenda – Prémios e Concursos 

O objectivo da Secção Regional do Alentejo é incentivar e fomentar a promoção de concursos 

públicos e de prémios municipais de Arquitectura de acordo com várias categorias, 

valorizando a qualidade arquitectónica produzida nos municípios como um activo territorial 

para o seu desenvolvimento, dignificando a profissão e o papel do Arquitecto na sociedade. 

 

Representação 

A Secção Regional do Alentejo tem vindo e continuará a pronunciar-se sobre diplomas 

legislativos e regulamentares, sempre que solicitado pelo CDN. Relativamente à 

comunicação e relações institucionais, a presidência tem feito reuniões e contactos de 



1 
 

 
 

9 
OASRALT – PLANO DE ACTIVIDADES 2021 
TRIÉNIO 2020/2022 
 

representação da Ordem na região e tem como objectivo reunir com os decisores de todos 

os municípios do Alentejo. 

 

Cultura 

A Secção Regional do Alentejo tem como objectivos promover diversas actividades 

(conferências, visitas guiadas, debates, exposições etc.,) e iniciativas institucionais a ocorrer 

nas várias sub-regiões do Alentejo, de forma a ter uma presença efectiva em todo o território 

e uma maior proximidade e facilidade de acesso a todos os membros da região. 

Simultaneamente serão promovidas medidas colaborativas, participativas, de debate e 

divulgação da Arquitectura e da profissão, de forma integrada considerando a paisagem 

cultural do Alentejo. 

 

Disciplina 

O Conselho de Disciplina, como órgão de supervisão, para além de actuar perante processos, 

terá uma actividade pedagógica e preventiva de apoio ao exercício da profissão. O Conselho 

Directivo dará execução às decisões disciplinares do Conselho de Disciplina, sempre que 

estas tiverem lugar, assim como todo o apoio nas actividades pedagógicas daquele órgão. 

 

IV. ACTIVIDADES DOS PELOUROS 

 

1 – PRESIDÊNCIA  
 

1.1  Representação e Relações Institucionais 
A Secção Regional do Alentejo tem como um dos principais objectivos para o 

mandato que se iniciou em Julho de 2020, dar continuidade a uma maior 

proximidade entre membros, instituições e sociedade. O Conselho Directivo Regional 

irá representar a Ordem dos Arquitectos promovendo as relações institucionais com 

todos os intervenientes na construção da paisagem da região do Alentejo. A 

Presidência já reuniu formal e informalmente com os vários agentes na sociedade, 

meios de comunicação e membros.  

 

1.1.1 Reuniões Institucionais 
A Presidência já reuniu formal e informalmente com várias entidades nos diferentes 

âmbitos, seja de possíveis parcerias, protocolos, apoios institucionais. 
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Está previsto dar continuidade às reuniões de promoção das relações institucionais 

locais e regionais, publicas e privadas, nos diferentes âmbitos. 

 

1.1.2 Reuniões Internas 
A Secção Regional Alentejo promove com regularidade reuniões internas entre os 

membros eleitos, nos vários grupos, nomeadamente: Reuniões Gerais da Secção 

Regional do Alentejo; Reuniões plenárias do CDR; Reuniões de trabalho do CDR; 

Reuniões plenárias do CDiscipR. 

 

1.1.3 Participação em Consultas Públicas e Políticas de Ordenamento e 
Território 
A Secção Regional do Alentejo pretende continuar a participar nas várias consultas 

públicas, em particular, a convite do Conselho Directivo Nacional da Ordem dos 

Arquitectos, dando o seu contributo nas mais diversas temáticas e apelando também 

à participação dos seus membros efectivos e da sociedade em geral.  

Pretende-se também, no que ao Planeamento e Ordenamento do Território diz 

respeito, actuar com mais representatividade nas políticas e directivas 

internacionais, nacionais, regionais e locais, em parceria com autarquias e órgãos de 

soberania. Um dos objectivos específicos é contribuir para o novo Programa de Acção 

da Política Nacional de Arquitectura e Paisagem (PNAP), em articulação com a 

Comissão de Acompanhamento e considerando a agenda das instituições. 

 

1.1.4  Inquérito aos membros 
Os resultados do Inquérito realizado em 2020 a todos os Arquitectos do Alentejo, 

com vista à caracterização dos membros da região do Alentejo e à obtenção de 

contributos para a preparação do presente Plano de actividades, continua a ser um 

elemento que a Secção Regional do Alentejo, tem em consideração no 

desenvolvimento das actividades. 

 

 

1.1.5  Celebração do Mês da Arquitectura 
Os eventos a organizar no âmbito da celebração do mês da Arquitectura serão 

organizados de modo a contribuir para o estreitar de relações entre membros, 

instituições e sociedade e, acima de tudo, valorizar a profissão e promover o debate 

em torno dos temas da arquitectura. 
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1.2 –  Grupos de trabalho  
O CDR irá proceder à constituição de Grupos de trabalho, sempre que se considere 

pertinente ao desenvolvimento das actividades. 

 

2 – GESTÃO FINANCEIRA 

 

2.1  Tesouraria e orçamento 
 

2.1.1  Orçamento  
Em 2021, prevê-se que a sede já esteja fisicamente implementada em Évora através 

de um contracto de cedência de espaço, com possíveis obras de reparação e 

remodelação da mesma.  

Pretende-se, que seja efectivada a contratação, através de concurso público, de um 

ou dois funcionários e a efectivação de actividades formativas. 

Prevê-se que a 1 Janeiro 2021 a SRALT tenha já conta bancária própria assim como 

os instrumentos de gestão (a serem articulados com o Conselho Directivo Nacional e 

restantes Secções Regionais), para poder exercer as suas competências em pleno. 

Está prevista uma receita referente à quotização dos membros da Secção Regional, 

que à data reporta ao nº. membros, nomeadamente 495.    

Estão previstas despesas nas várias actividades, nomeadamente na Cerimónia de 

Recepção e Boas Vindas aos novos membros, prevista para o início do ano, terá uma 

despesa, afecta à emissão de diplomas e livros/cadernos que serão assinados pelo 

Presidente da Ordem dos Arquitectos Arqº. Gonçalo Byrne, e pela Presidente da 

Secção Regional do Alentejo da Ordem dos Arquitectos Arqª. Cláudia Gaspar. 

Está prevista uma despesa de marketing afecto à criação da nova Secção Regional do 

Alentejo. 

Estão previstas receitas e despesas afectas a realização de visitas Open House pelos 

vários municípios. 

Estão previstas receitas e despesas afectas à actividade formativa a desenvolver na 

nova secção regional e afectas à assessoria e consultoria em concursos públicos e 

prémios municipais. 

Sempre que possível, serão estabelecidos protocolos e parcerias.  
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2.1.2 Controlo orçamental 
Serão elaborados controlos orçamentais trimestrais, com o objectivo de manter o 

rigor do orçamento e de apresentar com alguma regularidade os valores referentes 

a gastos e receita (gerais e específicos). Este controlo financeiro permitirá avaliar, 

sempre que necessária, a sustentabilidade económico-financeira da secção regional. 

Para que gestão seja efectiva, a tesoureira irá acompanhar os diversos pelouros no 

que toca à gestão de recursos humanos e às prestações de serviços.  

A tesouraria da secção é acompanhada pelo contabilista da OA e, se necessário, por 

um contabilista a contratar. 

 

2.1.3  Regularização de quotas 
A gestão financeira da Secção Regional do Alentejo, prevê a regularização das quotas 

em atraso e a elaboração de planos de pagamentos faseados para os membros com 

valor de quota em dívida. 

Com o intuito de fortalecer a representatividade da nossa secção, a Secção Regional 

do Alentejo, tomará medidas no sentido de alertar os membros para a necessidade 

actualizar os seus dados, nomeadamente o domicílio profissional conforme definido 

estatutariamente (Deveres do arquitecto para com a Ordem constantes da alínea f) 

do artigo 58.º dos Estatutos da Ordem dos Arquitectos – Lei n.º 113/2015), o que 

poderá reflectir-se num ligeiro aumento das receitas com a quotização dos membros. 

 

2.2  Protocolos financeiros 
Pretende-se que em 2021 estejam já em curso alguns protocolos com empresas 

prestadoras de serviço, tais como Agências de Viagens, Associações e Institutos, 

Assistência Automóvel, Banca e Seguros, Ensino e Formação, Hotelaria e Turismo, 

Livrarias, Materiais de Construção, Restaurantes, Software, Saúde e Bem-estar. 

Prevê-se receitas provenientes de protocolos. 

 

3 – GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

3.1  Sede da Secção Regional do Alentejo 
Está em curso um processo de negociação de cedência de um espaço para 

implementação da futura sede, em Évora que foi desde logo a localização 

preferencial pela sua condição de centralidade geográfica na região e proximidade a 

instituições regionais, à única universidade na região com o curso de Arquitectura e 
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onde estão concentrados uma grande maioria dos membros. Importa que a sede seja 

um local de encontro, de apoio e de partilha para os arquitectos que vivem ou 

exercem a profissão no Alentejo e destes com a sociedade, sendo para isso 

fundamental a participação de todos os membros de forma activa na vida da Secção. 

 

3.2 Recursos Humanos 
A Secção Regional do Alentejo irá proceder à contratação pública de recursos 

humanos, nomeadamente na área administrativa, para a gestão corrente da Secção 

e da futura Sede. Prevê-se que o(s) funcionário(s) contratados pela Secção tenham 

formação, no âmbito dos respectivos pelouros, nas instalações da Ordem dos 

Arquitectos em Lisboa. 

Não obstante, vários serviços e respectivos recursos humanos serão partilhados 

entre as sete Secções Regionais da Ordem dos Arquitectos.  

 

3.3 Serviços e instrumentos informáticos de gestão 
Em 2020 o Funcionamento das sete Secções Regionais foi regulado, de modo 

excepcional e transitório, por Acordo de Cooperação Interadministrativo que previa 

um sistema de funcionamento através de serviços partilhados. 

Prevê-se a continuidade de alguns serviços partilhados, e a passagem de outros para 

gestão própria, a avaliar no decorrer do ano. Os instrumentos informáticos de gestão 

serão partilhados com os restantes órgãos da Ordem dos Arquitectos, estando 

prevista uma reestruturação do sistema informático. 

 

3.4 Orgânica territorial 
A Secção Regional do Alentejo irá auxiliar e trabalhar de forma articulada e 

construtiva com toda a rede de serviços, Colégios, Grupos de Trabalho, e todos os 

órgãos da Ordem dos arquitectos. 

 

4 – APOIO AO MEMBRO 

O serviço de apoio ao membro será garantido em articulação com os serviços 

partilhados alocados nas sedes de Lisboa e Porto, até que estejam reunidas todas as 

condições na Secção Regional do Alentejo (recursos humanos, serviços, apoio 

jurídico, etc.) e quando os assuntos em questão justifiquem apoio especializado. 
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5 – ADMISSÃO  

 

5.1  Admissão de novos membros 
O Pelouro de admissão tem uma grande importância na Secção Regional do Alentejo, 

uma vez que, é um Pelouro que exige muita atenção, porque se pretende garantir 

que no plano de estágio estão implícitos, e que são cumpridos durante o período de 

estágio, os actos próprios da profissão, definidos no Estatuto da Ordem dos 

Arquitectos (Lei n.º 113/2015), e no Regulamentos de Inscrição e Estágio (RIE, n.º 

350/2016).  

No Pelouro da Admissão pretende estar sempre em sintonia com o Pelouro da 

Formação, de forma a termos formações interessantes, enquadradas e adequadas 

ao nosso território e à nossa realidade, do Alentejo. Também se pretende que as 

formações sejam realizadas na sede da Secção Regional do Alentejo e/ou dispersas 

pelo território, de forma a que os futuros membros tenham uma percepção de todo 

o território de Alentejo.  

 

 5.1.1  Metodologia 
Analisar os processos de modo a garantir que os Regulamentos são cumpridos, 

nomeadamente, os Actos Próprios da Profissão, conforme definido no Estatuto da 

Ordem dos Arquitectos (Lei n.º 113/2015), e no Regulamentos de Inscrição e Estágio 

(RIE, n.º 350/2016).  

 

5.1.2  Objectivos 
Privilegiar o contacto com os membros estagiários, estar totalmente disponível para 

colaborar, ajudar e acompanhar o membro estagiário e estar atento à problemática 

dos estágios não remunerados de acesso à Ordem dos Arquitectos, bem como, à 

precariedade laboral.  

 

6 – FORMAÇÃO 

 

6.1 Introdução 
A Secção Regional do Alentejo tem a missão de promover uma oferta formativa 

diversificada e que vá ao real encontro das necessidades e anseios dos arquitectos 

do Alentejo entre outros interessados, privados ou públicos, designadamente a 

estudantes, estagiários, trabalhadores da Administração pública, de âmbito 
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individual ou de grupo (vocacionado para empresas). Pretende-se que as Formações 

sejam dadas presencialmente, em vários pontos da região do Alentejo, 

descentralizando a oferta, e promovendo a interacção permanente entre o formador 

e o formando, privilegiando o grupo pedagógico e a aprendizagem de grupo, a troca 

de experiências, mas também pelo formato e-learning, síncrona e assíncrona, onde 

os custos de contexto serão minorados e a abrangência territorial não tem fronteiras, 

colmatando uma das críticas e motivos da pouca afluência dos arquitectos à 

formação promovida pela Ordem dos Arquitectos segundo o inquérito realizado aos 

membros do Alentejo.  

 

6.2 Objectivos 
Tendo em consideração os objectivos de aprendizagem e as características 

específicas de cada público-alvo, a Secção Regional do Alentejo pretende criar, para 

além da formação inicial para os novos membros, um programa de formação 

contínua com vista a actualização das competências, à reciclagem dos 

conhecimentos e à especialização, valorizando a profissão, de acordo com as 

necessidades da prática no contexto regional. 

Pretende-se ainda uma estreita colaboração, do ponto de vista formativo, com os 

vários órgãos da Ordem dos Arquitectos, nomeadamente com os três colégios de 

especialidades (Colégio de Especialidade de Urbanismo, Colégio do Património 

Arquitectónico e Colégio de Gestão, Direcção e Fiscalização de Obra). 

 

7 – APOIO À PRÁTICA PROFISSIONAL  

 

7.1 Introdução 
A Secção Regional do Alentejo tem como missão a dinamização e valorização da 

profissão na região, a melhoria na integração dos arquitectos na vida profissional, a 

uniformização de procedimentos, a equidade e divulgação de oportunidades entre 

os membros, a formação, a promoção e a divulgação da obra. Pretende-se ainda 

reconhecer todos os modos de exercício da profissão e contribuir para a construção 

de um quadro regulatório da profissão e dignificação das diferentes vertentes do 

Arquitecto: social, económica e política.  

 

7.2 Objectivos 
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A Secção Regional do Alentejo tem por objectivo implementar um modelo dinâmico 

que vise estimular e envolver os arquitectos do Alentejo na vida da Secção, e vice-

versa, e que vá ao encontro das necessidades e anseios dos seus membros, através 

da via presencial a realizar na nova sede em dia e horário a definir, e por plataforma 

digital, onde serão disponibilizadas informações e conteúdos de apoio à prática 

profissional, nomeadamente de enquadramento jurídico e legislativo, minutas e 

esclarecimentos diversos, bem como a tomada de posição da Secção Regional do 

Alentejo, em concertação com o Concelho Directivo Nacional, sobre diversas 

temáticas.  

 

7.2.1 Cadernos técnicos 
A Secção Regional do Alentejo pretende criar um grupo de trabalho com o intuito de 

selecionar os temas mais pertinentes e de recolher informação sobre esses temas 

com vista a começar a desenvolver os primeiros cadernos técnicos de apoio à prática, 

que se prevê que sejam publicados e divulgados em 2022. 

 

7.2.2 Apoio jurídico especializado  
Pretende-se implementar o apoio jurídico especializado ao exercício profissional dos 

Arquitectos, considerando as especificidades e particularidades das diferentes zonas 

do território. Numa primeira fase, este apoio jurídico será com recurso aos serviços 

partilhados entre as 7 novas Secções Regionais da Ordem dos Arquitectos e à medida 

que forem surgindo questões específicas e particulares do Alentejo, a Secção propõe-

se reunir respostas jurídicas de forma sistematizada; 

 

7.2.3 Plataforma electrónica 
Pretende-se sensibilizar os decisores das autarquias para a importância da criação de 

uma plataforma electrónica para submissão de operações urbanísticas para todos os 

municípios da região de modo a cumprir o estabelecido no RJUE, promover a 

homogeneização dos elementos instrutórios e a simplificação administrativa; 

 

7.2.3 Bolsas regionais de peritos  
Pretende-se fazer um levantamento e diagnóstico acerca das necessidades e da 

oferta de peritos locais com vista à criação futura de bolsas regionais de peritos para 

situações de calamidade públicas (incêndios, inundações, pandemias, carência 

económica, etc.) e para produção de relatórios técnicos variados (tribunais, estado 

de conservação de edifícios, execução de empreitada e sua conclusão, efeitos 
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bancários e suas licenças) favorecendo a empregabilidade e qualidade técnica das 

respostas. 

 

8 – ENCOMENDA (CONCURSOS E PRÉMIOS) 

 

8.1 Introdução 
O objectivo da Secção Regional do Alentejo é incentivar e fomentar a promoção de 

concursos públicos e de prémios municipais de Arquitectura valorizando a qualidade 

arquitectónica produzida nos municípios como um activo territorial para o seu 

desenvolvimento, dignificando a profissão e o papel do Arquitecto na sociedade. 

 

8.1.2 Histórico 
Analisando o histórico recente e de acordo com o Observatório de Concursos 

Públicos 2017-2019, nas 3 capitais de distrito do Alentejo, apenas se realizaram 7 

concursos públicos (4 em Évora, 2 em Beja e 1 em Portalegre) dos quais apenas 1 foi 

assessorado pela Ordem dos Arquitectos.  

 

8.1.3 Estratégia 
Nesse sentido, a nossa estratégia passa por criar uma política de proximidade com 

todos os 47 municípios da nossa região com vista a sensibilizar os seus decisores para 

a importância da promoção de concursos públicos e prémios municipais e, para as 

mais-valias, desses processos serem acompanhados pela Secção Regional do 

Alentejo, seja através de Consultoria ou Assessoria.  

O enquadramento e a temática dos prémios supracitados deverão variar de 

município para município, em função das suas especificidades e das características 

marcantes, únicas e diferenciadoras de cada território.  

 

8.1.4 Objectivos 
Realizar reuniões com os decisores de cada um dos 47 municípios para apresentar os 

Prémios Municipais de Arquitectura e ao mesmo tempo sensibilizar para a promoção 

de Concursos Públicos com o acompanhamento da Secção Regional do Alentejo; 

Prestar Consultoria e/ou Assessoria em 2 Concursos Públicos e 1 Prémio Municipal; 

Publicar e divulgar os resultados dos Concursos e Prémios Municipais; Participação 

na organização de exposições, debates, conferências e cerimónias públicas de 
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atribuição dos prémios; Estabelecer protocolos com parceiros locais com vista a 

angariar patrocínios; 

 

9 – COMUNICAÇÃO  

 

9.1  Objectivos  
Pretende-se que a Ordem dos Arquitectos esteja presente no território, para tal, 

propõe-se a celebração de datas relevantes e a sua divulgação através das redes 

sociais. Sempre que possível, propõe-se envolver os membros e estimular a sua 

participação na escolha de temáticas sobre o que quereriam ver divulgado para 

que se sintam mais presentes. 

O ano 2021 pretende ser um ano de franca comunicação entre a Secção Regional 

do Alentejo e os seus membros. Para tal, pretende-se tirar o melhor partido dos 

canais de comunicação digital, essencialmente e-mail e redes sociais. 

 

9.2  Actividades  
Pretende-se a criação de um site ou de uma plataforma digital que possibilite a 

troca de informação/comunicação com os membros, nomeadamente o acesso a 

documentação tal como regulamentos, legislação locais, necessários e 

indispensáveis à prática da profissão.  

Está prevista a criação de um grupo de trabalho afecto à Secção Regional dos 

Arquitectos que pretende levar a cabo uma planificação de comunicação aos 

seus membros, bem como a gestão/produção de material de 

comunicação/divulgação da Secção Regional do Alentejo. 

Prevê-se uma publicação mensal e uma obra de referência da arquitectura da 

região do Alentejo, a divulgação de concursos públicos, prémios municipais e 

outras actividades dos municípios. 

 

10 – CULTURA 

 

10.1  Objectivos 
É objectivo da Secção Regional do Alentejo, que as várias iniciativas institucionais 

tenham lugar nas várias sub-regiões do Alentejo, de modo a criar uma maior 

proximidade e facilidade de acesso a todos os membros da região.  
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10.1.1. Cerimónia de Recepção aos Novos Membros 
Para o primeiro trimestre do ano 2021, pretendemos realizar uma cerimónia de 

recepção aos novos membros que ingressaram na Secção Regional do Alentejo no 

ano 2020, com entrega de Diploma. Para completar esta cerimónia pretendemos ter 

uma conferência/mesa redonda, onde os novos membros e convidados poderão 

partilhar experiências relacionadas com a prática da Arquitectura na região. 

 

10.1.2. Comemorações do Dia Mundial da Arquitectura 
A Secção Regional do Alentejo pretende fazer um call de propostas, de modo a que 

as iniciativas tenham uma maior participação e envolvência dos membros. As 

actividades serão por isso participadas, votadas e divulgadas ao longo do ano. 

 

10.1.3. Serviço Educativo 
A Secção Regional do Alentejo pretende a implementação de acções pedagógicas 

com programas de serviços educativos (por exemplo o Projecto PUMA), para os 

vários ciclos de ensino, que sensibilizem para a importância da Arquitectura e do 

exercício profissional dos Arquitectos, da qualidade dos espaços e consequente 

qualidade de vida das pessoas, a desenvolver quer no Alentejo, quer em parceria com 

regiões transfronteiriças, nomeadamente Extremadura e Andaluzia, também com 

Universidades de Arquitectura. 

 

10.1.4. Evento Transfronteiriço 

A Secção Regional do Alentejo pretende desenvolver actividades em parceria com o 

Colégio Oficial de Arquitectos da Extremadura, pretendendo-se promover um evento 

transfronteiriço, conforme já abordado em reunião de colaboração. 

 

10.1.5. Outras iniciativas 
Ao longo de todo  o ano 2021 e com regularidade, a Secção Regional do Alentejo,   

pretende promover diversas actividades (conferências, exposições, visitas guiadas, 

mesa redonda, etc.,) por todo o território do Alentejo, ou seja, pretendemos ter um 

evento todos os meses, numa localidade diferente do Alentejo, de forma a termos 

uma ordem mais presente em todo o território e uma maior proximidade os 

membros que estão dispersos por todo o Alentejo.   
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11 – CONSELHO DE DISCIPLINA REGIONAL  

 

11.1  Competências 
O Conselho de Disciplina Regional tem competências para exercer o poder disciplinar 

em primeira instância sobre os membros da Secção Regional do Alentejo. É 

constituído por um presidente: Henrique Schreck, quatro vogais: Carolina Matos, 

Carlos Baioneta de Almeida, Telma Félix, João Pires, e por dois suplentes: Rita Pereira 

e Pedro Pinho Neves. 

Como órgão de supervisão, para além de actuar perante processos, terá uma 

actividade pedagógica e preventiva de apoio ao exercício da profissão. O Conselho 

Directivo dará execução às decisões disciplinares do Conselho de Disciplina, sempre 

que estas tiverem lugar, assim como todo o apoio nas actividades pedagógicas 

daquele órgão. No artigo 30.º dos Estatutos da Ordem dos Arquitectos (Lei nº 

113/2015, de 28 de Agosto), define-se como é constituído o conselho de disciplina 

regional, e quais as suas competências (artigo 31.º). 

 

11.2  Objectivos 
O Conselho de Disciplina Regional prevê dar continuidade ao que se propôs 

iniciar ainda em 2020, nomeadamente a conclusão do seu Regimento Interno, as 

Acções de Esclarecimento e Formação dos seus membros efectivos e suplentes e a 

Análise Estatística acerca dos processos transitados e dos novos processos a tratar. 

 

Contudo, o grande objectivo do Conselho de Disciplina Regional para o ano de 

2021 é a comunicação com os membros inscritos na Secção Regional do Alentejo, 

que será dinamizada por grupos de trabalho responsáveis por diversas 

actividades. 

  

11.3  Actividades 
As actividades previstas pelo Conselho de Disciplina Regional para o ano de 2021 são 

as seguintes: 

- Divulgação das conclusões da análise estatística acerca dos processos transitados e 

dos novos processos a tratar; 

- Campanha de sensibilização para as questões deontológicas e divulgação das 

consequências disciplinares inerentes, com frequência mensal; 

- Criação de um Manual de promoção de boas práticas no exercício da profissão, quer 

entre os Arquitectos, quer perante as instituições, fomentando a transparência da 
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comunicação e elaborado de acordo com as conclusões da análise estatística e com 

as especificidades da região. 

 

12 – MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL  
 

12.1  Competências 
O funcionamento, a composição e as competências das Assembleias Regionais estão 

definidas no artigo 26. ° e artigo 27. ° dos Estatutos da Ordem dos Arquitectos, Lei nº 

113/2015, de 28 de Agosto. 

Para o triénio 2020/2022 a Mesa da Assembleia Regional é constituída por um 

presidente: Fátima Matos, dois secretários: Martin Trueb, Graça Faísca e Pedro 

Palheta, como suplente.  

A Assembleia Regional do Alentejo é constituída por todos os membros inscritos na 

Secção Regional do Alentejo. 

 

12.2  Objectivos 
Conforme previsto nos Estatutos da Ordem dos Arquitectos, a Mesa da Assembleia 

Regional prevê reunir em 2021, pelo menos, duas vezes, para apreciar o plano anual 

de actividades e o relatório de actividades. 

 


