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I. MENSAGEM  
 

Foi a 16 de Agosto de 2020, no auditório Nuno Teotónio Pereira, na sede da Ordem dos 

Arquitectos em Lisboa, que iniciámos o primeiro mandato da recém-constituída Secção 

Regional do Alentejo (SRALT).  

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, pela primeira vez e 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 território Alentejano de modo a minimizar as distâncias entre a 

Ordem e os seus membros. Tivemos a primeira apresentação da Secção no Alentejo litoral, 

no dia 23 de Julho de 2020 no Forte do Pessegueiro, em Porto Covo Sines, num edifício de 

arquitectura militar do séc. XVI. A segunda actividade da secção teve lugar em Évora, na Igreja 

do Salvador, no âmbito da comemoração do mês da Arquitectura, num edifício exemplar da 

arte barroca conventual do Séc. XVII. Pretende-se que, apesar das adversidades inerentes à 

actual pandemia, seja possível dar continuidade às actividades previstas a terem lugar nas 

várias sub-regiões do Alentejo, no Alto, no Baixo, no Central e no Litoral. 

É valorizando esta diversidade de lugares na região, edificações de diferentes períodos da 

nossa história e actividades a desenvolver que se pretende trazer a Arquitectura para o 

diálogo entre membros, instituições e sociedade. 

 

Cláudia Gaspar 

Presidente da Secção Regional do Alentejo da Ordem dos Arquitectos 

 

 



1 
 

 
 

5 
OASRALT – PLANO DE ACTIVIDADES 2020 
TRIÉNIO 2020/2022 
 

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 

Os membros eleitos têm como um dos principais objectivos a implementação da Secção 

Regional do Alentejo. O processo passa pelo espaço físico da sede e todo o equipamento e 

material necessário ao seu funcionamento, assim como a contratação de recursos humanos. 

Tendo sido já iniciado todo o processo, pretende-se que em 2021, a Secção Regional do 

Alentejo esteja a funcionar em pleno. 

 

Participação e inclusão dos membros 

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

membros, cujo relatório de análise constitui 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 a realidade da região. O inquérito teve o objectivo da caracterização 

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

necessidades locais e recolha de sugestões dos membros.  

 

 

 

 



1 
 

 
 

7 
OASRALT – PLANO DE ACTIVIDADES 2020 
TRIÉNIO 2020/2022 
 

Admissão 

A Secção Regional do Alentejo, tem procedido à instrução de processos de inscrição de 

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

membros. 

 

Formação 

Os resultados do inquérito aos membros indicam, entre outros pontos, que há interesse 

numa oferta formativa mais diversificada a ter lugar na região e também em formato de e-

learning e é nesse sentido que se está a preparar a oferta formativa. 

 

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. O Apoio à Prática está a ser assegurado com recurso aos serviços partilhados entre 

as 7 novas Secções Regionais da Ordem dos Arquitectos. 

 

Encomenda – Prémio e Concursos 

Após análise do Observatório de Concursos Públicos da Ordem dos Arquitectos e 

constatação do número reduzido de ocorrências na região, o objetivo 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 tem vindo a pronunciar-se sobre diplomas legislativos e regulamentares, solicitados 

pelo CDN. Relativamente à comunicação e relações institucionais, a presidência tem feito 

reuniões e contactos de representação da Ordem na região.  

 

Cultura 

O início deste mandato fica também marcado pela apresentação da Secção Regional do 

Alentejo à sociedade e instituições locais e regionais, no Forte do Pessegueiro, Porto Covo, 

em Julho de 2020; e pelas actividades de comemoração do mês da Arquitectura, ambos 

eventos organizados pela Secção Regional do Alentejo com o apoio das várias instituições 

(veja-se ponto 10- Cultura). 
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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, 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, ou acerca da 

cedência de espaços para a sede da Secção Regional do Alentejo, nomeadamente: 

Câmara Municipal de Évora; Reunião informal com Direcção Regional da Cultura; 

Reunião informal com Departamento de Arquitectura da Escola de Artes da 

Universidade de Évora. Seguem-se as relações institucionais previstas: reuniões com 

os 47 municípios das 4 sub-regiões do Alentejo; reuniões as comunidades 

intermunicipais; reunião com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo; e demais instituições públicas ou privadas. 

 

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. 
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1.1.3 Participação em Consultas Públicas  
A secção Regional do Alentejo participou em 3 consultas públicas, a convite do 

Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos, dando o seu contributo nas 

mais diversas temáticas, com empenho e olhar crítico, nomeadamente: 

 

- Contributo da Ordem dos Arquitectos para a consulta Pública do documento: Visão 

Estratégica para o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal 2020-2030. 

A redacção contou com a participação do CDR do Alentejo, com um contributo 

relativo ao contexto do Alentejo nos eixos (viii) a Coesão do Território, Agricultura e 

Floresta; e (ix) um Novo Paradigma para as Cidades e a Mobilidade. (Setembro 2020) 

 

- Contributo da Ordem dos Arquitectos para a consulta Pública do projecto: Bairros 

Saudáveis. A redacção contou com a participação do CDR do Alentejo, que enviou 

um contributo relativo ao contexto do Alentejo. (Setembro 2020) 

 

- Posição pública sobre a Proposta de Lei n.º 41/XIV/1.ª (GOV) – “Estabelece medidas 

especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos e o Código 

de Processo nos Tribunais Administrativos”, através de parecer jurídico da OA. 

(Outubro 2020). 

 

1.1.4  Inquérito aos membros 
Elaboração de Inquérito aberto 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. 

 

1.1.5  Actividades Culturais e de Representação 
O primeiro evento organizado pela Secção Regional do Alentejo foi a eleição dos 

órgãos regionais, pela Presidente da Mesa da Assembleia Regional, com 

apresentação dos membros eleitos da Secção Regional do Alentejo,  à sociedade e 

instituições locais e regionais. 

Organização da conferência e mesa redonda com exposição dos projectos 

vencedores nos diferentes âmbitos do tema da conferência, contribuindo para o 

estreitar de relações entre membros, instituições e sociedade e, acima de tudo, 

valorizando a profissão e promovendo o debate. 
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Ainda para o mês de Outubro, mês da Arquitectura, estavam programadas visitas a 

obras ou edifícios relevantes do ponto de vista da arquitectura que foram canceladas 

devido às restrições impostas pela actual pandemia por covid19. 

 

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  
A elaboração do Orçamento da Secção Regional do Alentejo, é da responsabilidade 

do CDR e constituído com base no documento recebido do Conselho Directivo 

Nacional- CDN, que prevê a verba a alocar a cada uma das novas SR.  

Prevê-se a elaboração de contrato de cedência de espaço para implementação da 

sede da Secção Regional do Alentejo, em Évora, que não terá custos inerentes no ano 

corrente, sendo que os custos previstos com obras de manutenção dos espaços terão 

lugar em 2021.  

Com a implementação de uma sede física na região do Alentejo, prevê-se, com a 

maior brevidade, o lançamento de concurso público para contratação de recursos 

humanos, a entrar em funções em 2021. Consideram-se as restantes actividades 

relacionadas com a implementação da sede, como por exemplo, a escolha e selecção 

de equipamento informático, consumíveis, ou outros, que se prevêem para 2021.   

É efectuada uma despesa de 500€, associada às comemorações do Mês da 

Arquitectura, Outubro 2020. 

 

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. 
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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. 

 

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 
Paralelamente serão feitos contactos no sentido de estabelecer protocolos com 

empresas prestadoras de serviços, nas áreas protocolares a definir, como por 

exemplo: 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. 

 

3 – GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

3.1  Sede da Secção Regional do Alentejo 
Sendo a implementação da futura sede um dos principais objectivos para o início 

deste mandato, prevê-se que os primeiros meses sejam de articulação das várias 

actividades necessárias para a constituição de uma sede física. Está em curso um 

processo de negociação de cedência de 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 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. Pretende-se que a sede da Secção Regional do Alentejo, 
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seja uma casa de portas abertas e que procurará trabalhar com a participação de 

todos os membros.  

 

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

humanos, nomeadamente administrativo para a gestão corrente da Secção Regional 

do Alentejo, com local de trabalho na futura sede. Contudo vários serviços são 

partilhados entre as sete Secções Regionais. 

 

3.3 Serviços e instrumentos informáticos de gestão 
De momento, o Funcionamento das sete Secções Regionais é regulado, de modo 

excepcional e transitório, por Acordo de Cooperação Interadministrativo que prevê 

um sistema de funcionamento através de serviços partilhados. 

Os instrumentos informáticos de gestão serão partilhados com os restantes órgãos 

da OA. 

 

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 
 

De momento, o apoio ao membro, funciona através dos serviços partilhados 

alocados nas sedes de Lisboa e Porto. 

 

5 – ADMISSÃO  
 

5.1  Admissão de novos membros 
Desde o dia da tomada de posse da Secção Regional do Alentejo, dia 16 de Julho de 

2020, o Pelouro de Admissão conta já com 2 admissões, 1 pedidos de conclusão de 

estágios e 12 novos membros, que mereceram a nossa melhor apreciação. 

Acrescenta-se que todo o processo de inscrição nos estágios da Ordem dos 

Arquitectos obedece ao Regulamento de Inscrição e Estágio (RIE), n.º 350/2016; e 
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que os Actos Próprios da Profissão, mencionados nos planos de estágio, estão de 

acordo com o definido no Estatuto da Ordem dos Arquitectos (Lei n.º 113/2015).  

 

O Pelouro da Admissão tem estado em articulação com o Pelouro da Formação, para 

melhor entender quais as formações de maior importância para os formandos, tendo 

como principal interesse e foco a prática da arquitectura na região do Alentejo.   

Os processos de estágio referentes ao território do Alentejo, tanto de admissão como 

de conclusão têm sido, até ao momento, recebidos por funcionários dos serviços 

partilhados sediados em Lisboa, e depois enviados para Secção Regional do Alentejo, 

para serem analisados e validados; são novamente remetidos para os serviços 

partilhados sediados em Lisboa, para serem encaminhados a partir das plataformas.  

 

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 
 

A Formação é um dos pilares da Ordem dos Arquitectos. No âmbito da Formação de 

competências nas áreas da Arquitetura, a Secção Regional do Alentejo tem como 

missão: promover melhores condições para o exercício da profissão de arquiteto; 

promover mais competências e melhor integração na vida profissional; promover um 

maior reconhecimento da OA, como entidade de referência, quer a nível nacional, 

quer a nível regional, na formação nas áreas de competências da Arquitetura. 

 



1 
 

 
 

14 
OASRALT – PLANO DE ACTIVIDADES 2020 
TRIÉNIO 2020/2022 
 

6.1  Agenda Formativa  
No último trimestre do ano em curso, irá manter-se a agenda formativa planeada e 

em curso da extinta Secção Regional do Sul, assumindo a Secção Regional do Alentejo 

o compromisso conjunto com as restantes Secções Regionais de construir uma nova 

orgânica de modelo de funcionamento do Pelouro da Formação perante a nova 

realidade.  

Sobre esta importante temática a Secção Regional do Alentejo promoveu um 

inquérito por via eletrónica junto dos membros do Alentejo, do qual constatou que 

das respostas obtidas perante a sua opinião relativa “à oferta formativa da Ordem 

dos Arquitetctos, reportam alguma crítica do ponto de vista geográfico (as formações 

actuais são bastante centralizadas em Lisboa e no Porto).  

Pretende-se a sistematização da informação obtida no inquerido realizado.  

 

7 – APOIO À PRÁTICA PROFISSIONAL  
 

No apoio à prática profissional, de igual forma para o ano em curso, irá manter-se o 

modelo disponivel através do portal da OA onde estão disponíveis informações e 

conteúdos de apoio à prática profissional em arquitectura, nomeadamente apoio 

jurídico, legislação, minutas e esclarecimentos diversos. 

 

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.  
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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 
Mapear a dispersão territorial dos concursos públicos e prémios realizados no 

Alentejo nos últimos 10 a 20 anos, com vista a preparar as reuniões com os decisores 

de cada um dos 47 municípios; Caracterizar todos os municípios do ponto de vista 

dos seus factores de diferenciação e das suas especificidades, com vista a preparar o 

desenho das temáticas dos prémios municipais; Elaborar uma lista de potenciais 

parceiros locais para eventuais protocolos com vista a patrocinar os prémios 

municipais;  

 

9 – COMUNICAÇÃO  
 

Procurar-se-á, em 2020, fazer uma apresentação sumária da Secção Regional do 

Alentejo, procurando demostrar a importância da relação protocolar entre 

instituições e a Ordem dos Arquitectos, contribuindo para a valorização da profissão 

quer ao nível da sociedade quer ao nível do território, dada a importância do poder 

local na construção. 

 

9.1  Actividades  
Uma das primeiras actividades realizadas foi um inquérito aos arquitectos da região, 

com o objectivo de caracterizar os membros, quer ao nível formativo/profissional, 

quer ao nível da sua visão sobre a própria OA.   

Pretende-se a elaboração de uma adequada planificação da comunicação, assente 

em actividades e iniciativas previstas e simultaneamente na divulgação de 

actividades/publicações que visem promover a arquitectura de forma transversal a 

todos os municípios abrangidos pela Secção Regional do Alentejo. 
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9.2  Objectivos  
Um dos objectivos primordiais é a comunicação com as diversas instituições, 

essencialmente as instituições públicas, promovendo as actividades passíveis de ser 

prestadas pela Secção Regional do Alentejo, nos diversos âmbitos. 

Propõe-se um reforço de comunicação e estabelecimento de um contacto mais 

directo com os membros efectivos. O contacto privilegiado será através de canais de 

comunicação digital, mais especificamente as redes sociais, que representam uma 

comunicação mais rápida e eficaz no contexto actual. 

Para esta comunicação ser efectiva, será necessário acompanhar os diversos 

pelouros na divulgação mais eficiente e eficaz das suas actividades e objectivos. Ao 

divulgar as informações de uma forma mais directa, a Secção Regional do Alentejo, 

pretende que cada um dos membros possa ter uma voz activa na sociedade, em 

contacto directo com a secção regional. 

Como estratégia propõe-se a calendarização, o planeamento, a descentralização da 

própria secção, tornando o território mais visível do ponto de vista arquitectónico.  

 

10 – CULTURA 
 

10.1  Iniciativas 
É objectivo da Secção Regional do Alentejo, que as várias iniciativas promovidas 

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.  

 

10.1.1  Apresentação da Secção Regional do Alentejo 
O primeiro evento organizado pela Secção Regional do Alentejo foi a eleição dos 

órgãos regionais, pela Presidente da Mesa da Assembleia Regional, com 

apresentação dos membros eleitos da Secção Regional do Alentejo, à sociedade e 

instituições locais e regionais, no Forte do Pessegueiro, Porto Covo, em Julho de 

2020. O evento teve o apoio da Camara Municipal de Sines. 

 

10.1.2. Comemorações do Dia Mundial da Arquitectura 
Para a primeira celebração do mês da arquitectura enquanto Secção Regional do 

Alentejo, foi organizada a conferência e mesa-redonda “Investigação, Academia e 

Municípios: Valorização da Profissão no Alentejo”, que visa valorizar a profissão de 
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Arquitecto e a Arquitectura ao nosso território, com Arquitectos vencedores de bolsa 

de investigação, prémio académico ou prémio de concurso municipal.  

 

A conferência e mesa-redonda teve lugar no dia 13 de Outubro de 2020, na Igreja do 

Salvador, em Évora, integraram o cartaz os arquitectos: Ricardo Costa Agarez, 

vencedor da Bolsa ERC Starting Grant, com o projecto ReARQ.IB - "Built Environment 

Knowledge for Resilient, Sustainable Communities: Understanding Everyday Modern 

Architecture and Urban Design in the Iberian Peninsula (1939-1985)”/ Universidade 

de Évora, 2020; Pedro Brito, vencedor da 8ª. Edição do Prémio Académico Archiprix 

Portugal 2020 (Universidade de Évora); Mesa Atelier, vencedores do concurso 

público promovido pela CM de Barrancos, assessorado pela OASRS para o projecto 

da Casa Mortuária de Barrancos, 2019; a conferência conta com a moderação de 

Sofia Aleixo, Docente no Departamento de Arquitectura da Universidade de Évora. 

 

Ainda no âmbito da celebração do mês da arquitectura, estavam previstas visitas a 

obras em curso ou edifícios de valor arquitectónico na região, guiadas pelos 

arquitectos, autores da obra ou, que estão de algum modo envolvidos com o 

projecto, no entanto e devido às contingências derivadas da actual situação de 

pandemia por Covid-19, as visitas foram canceladas. 

 

10.2  Exposições 
10.2.1. Exposição dos Projectos “Vila da Fuzeta, entre o Mar e a Terra. Revelar 

Arquitecturas, Percursos e Horizontes Lagunares”, de Pedro Brito e “Casa Mortuária 

de Barrancos”, de Mesa Atelier, na igreja do Salvador, nos dias 13 e 14 de Outubro, 

por ocasião da conferência e Mesa redonda “Investigação, Academia e Municípios: 

Valorização da Profissão no Alentejo” que teve lugar no âmbito das Comemorações 

do Dia Mundial da Arquitectura. 

 

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, 
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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 tem como objectivo principal para o ano de 

2020, a estabilização da organização interna dos seus membros eleitos (efectivos e 

suplentes), bem como a definição de procedimentos e modos de funcionamento. 

 

11.3 Actividades  
As actividades que se pretendem concretizar até final do ano de 2020, pelo Conselho 

de Disciplina Regional, são as seguintes: 

- Elaboração de regimento interno do CdisRAle; 

- Acções de esclarecimento e formação dos elementos efectivos e suplentes do 

CdisRAle; 

- Criação de grupos de trabalho para dar prossecução às actividades previstas para o 

ano de 2021; 

- Início de recolha e tratamento de dados para fins de análise estatística acerca dos 

processos transitados e dos novos processos do CDisRAle. 

 

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

Secção Regional do Alentejo.  

 

12.2  Objectivos 
Conforme previsto no Estatuto da Ordem dos Arquitectos, a Mesa da Assembleia 

Regional prevê reunir, pelo menos, duas vezes ao ano, para apreciar o plano anual 

de actividades e o relatório de actividades.  

 

 


