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O Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitetos, no âmbito das suas competências, apresenta o Plano de 

Atividades para os meses de julho a dezembro de 2020 que irá submeter à Assembleia Regional do Centro, sendo este acompanhado 

das informações entendidas necessárias e relevantes para a sua correta interpretação. 

 

Paralelamente, o Orçamento Geral da Ordem dos Arquitectos para o ano de 2020, traduzirá o balanço entre a atividade efetiva no 

período de janeiro a julho (13 quinzenas) e a atividade programada pelos novos órgãos sociais eleitos para o período de agosto a 

dezembro (11 quinzenas), considerando as recentes alterações orgânicas da instituição e a natural necessidade de adaptação ao novo 

modelo. 

 

A incerteza sobre a evolução da pandemia provocada pelo COVID-19 poderá levar à reconfiguração de serviços, projetos ou atividades. 

Estes, poderão ser alvo de alterações, adiamentos ou cancelamentos, desde logo, aqueles que implicam interação direta com os 

membros e com o público em geral. Assim, optar-se-á sempre que possível, por alternativas digitais que possibilitem acessos virtuais. 

 

Documento escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico 
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I. Mensagem do Presidente 

 

Caras e caros colegas,  

 

o ano de 2020 será, para a história da vida associativa dos arquitetos, uma data, cronologicamente, não possível de 

esquecimento. A Ordem dos Arquitectos (OA) regionalizou-se, mal ou bem, competindo às atuais Direções Regionais e à 

Direção Nacional mostrar que tal regionalização foi vantajosa para a prática da arquitetura e para os arquitetos. 

 

O processo de regionalização, enquadrado por um Regulamento e pelo Estatuto, não considerou um enorme conjunto 

de problemas com que a OA sempre se debateu, e que não foram anteriormente resolvidos. Também não avaliou de 

forma sistemática questões funcionais, programáticas, estruturais que têm vindo a complicar a distribuição, por cada 

secção regional, das competências institucionais e a verdadeira independência regional. 

 

O Conselho Diretivo Nacional (CDN) tem vindo de forma intensa a tentar criar condições para que todos possamos 

funcionar, nem sempre com êxito, fruto de muitos condicionalismos que a estrutura administrativa, legal, financeira e 

institucional da Ordem dos Arquitectos criou. Um Acordo de Cooperação Interadministrativo, assinado entre todos1, tem 

permitido que as Secções Regionais estejam a dar passos na senda da futura independência funcional, o que só 

acontecerá em pleno em janeiro de 2021. 

 

Estes meses após o ato eleitoral têm sido dedicados a entender a estrutura da atual OA, a entender a dimensão complexa 

desta e a dimensão humana e financeira das diversas estruturas em funcionamento. Só após este global entendimento e 

perceção das possibilidades financeiras é que será possível pensar-se em funcionar equilibradamente. 

 

Este Plano de Atividades da Secção Regional Centro concentra-se assim e apenas no período de 16 de julho a 31 de 

dezembro de 2020, de forma a permitir arrumar e organizar administrativamente a estrutura da Secção Regional do 

Centro, e a construir com maior realismo o Plano de Atividades para o ano de 2021. 

  

Estabelecidos os instrumentos necessários para o futuro funcionamento da secção regional, o ano de 2021 deverá então 

traduzir-se numa melhoria efetiva dos serviços prestados aos membros, na melhoria da comunicação dentro e fora da 

classe e no suporte a iniciativas que se identifiquem como potencial gerador de novas oportunidades profissionais e 

reforço da imagem da classe.  

 
1  
A Proposta de Acordo de Cooperação Interadministrativo foi aprovada na 3.a reunião plenária do CDN realizada a 26 de agosto de 2020. A proposta 
foi aprovada por maioria com o voto contra do arquiteto Luís Matos, presidente do CDR do Algarve. 
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Estes desígnios serão levados a cabo ao longo dos anos de 2021 e seguintes, assentes numa linha condutora expressa no 

Programa Estratégico que esta direção regional propôs no seu documento eleitoral. 

 

Desde a Tomada de Posse em julho deste ano, temos vindo a trabalhar de forma integrada, com o Conselho Diretivo 

Nacional e as outras Secções Regionais, para que a Ordem dos Arquitetos surja como estrutura fundamental para o 

sucesso do País e para a afirmação da arquitetura nacional e dos arquitetos.  

 

Esta identidade constrói-se todos os dias, com forte afirmação nos diversos órgãos de comunicação e nas redes sociais.  

 

Para isso, a imagem, a sistematização dos procedimentos, o reforço das medidas de formação e de envolvimento cultural, 

o envolvimento dos quadros técnicos da Ordem, muito experimentados e seguros, as diversas parcerias com outras 

Ordens, são todos atos que possibilitarão o reforço da identidade da Ordem dos Arquitetos como marca fundamental 

para o bem-estar das comunidades e do reforço dos seus diversos territórios. 

 

A inclusão de todos os arquitetos, com as suas diversas práticas na Ordem, só se conseguirá caso os arquitetos se 

envolvam nas diversas atividades que as múltiplas secções regionais lançarão. O programa da atual direção regional é 

muito claro quando valoriza o papel de todos os arquitetos na discussão das diversas práticas da arquitetura, espalhadas 

pela região, na discussão participada dos modelos de concursos, dos problemas de honorários, da valorização de cada 

prática autoral, no estabelecimento de melhor entendimento entre a prática dos arquitetos, das autarquias, das escolas, 

academias, profissionais liberais ou colaboradores em estruturas empresariais.  

 

Esta abrangência remete-nos assim para uma maior aproximação, participação e partilha de experiências entre membros, 

enquanto importantes agentes dinamizadores ativos no território em áreas como: ensino, investigação, desenvolvimento 

técnico, profissionais, promotores e decisores políticos. 

 

O contacto com autarquias, misericórdias, IPSS, etc. visa chamar a atenção para que tenham melhores procedimentos 

administrativos no que concerne aos seus concursos de obras e projetos, e que, envolvam mais arquitetos nas suas 

estruturas e nas suas práticas de edificação e planeamento será fundamental.  

 

A inclusão só será possível caso mostremos a nossa indispensabilidade e o nosso rigor profissional. 

 

 

Carlos Reis Figueiredo 

Presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos 
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II. PLANO DE ATIVIDADES  
 

PRESIDÊNCIA 

RESPONSÁVEIS: CARLOS FIGUEIREDO, CAROLINA FREITAS 

ASSESSORES: FÁTIMA ALVES 

 

Objetivos para 2020 

 

O papel específico do Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro (CD) será, em primeira linha, o de representar os 

membros num conjunto diversificado de iniciativas que se reflitam num concreto suporte, de defesa e promoção dos 

arquitetos, da sua atividade profissional e da própria arquitetura.  

 

Este objetivo será levado a cabo através de uma ação continuada de contactos, sensibilização e cooperação com diversas 

entidades e instituições, públicas e privadas, como é o caso das autarquias, das CIM, misericórdias, IPSS, clubes 

desportivos, etc.  

 

O nosso programa eleitoral estabelecia também que nos deveríamos encontrar este ano num “Fórum Regional”2, mas as 

incertezas quanto à evolução da pandemia e quanto à autonomia financeira da SRC, deitam por terra esta importante 

manifestação, sendo, por isso, transferida para o início de 2021.   

 

Diversas iniciativas culturais visando promover a arquitetura estão previstas no âmbito das celebrações nacionais do Dia 

Mundial da Arquitetura que, este ano, ocorre no dia 5 de outubro.  

Estão previstos eventos nas cidades de Coimbra, Aveiro e Fundão, embora condicionados às regras legais que a pandemia 

COVID-19 está a colocar sobre a sua materialização. 

 

A procura de instalações para nova sede, o seu rápido apetrechamento e a contratação de funcionários são objetivos 

prioritários. 

 

No plano interno é objetivo desta direção promover o estreitamento de relações com os demais órgãos regionais e 

nacionais da Ordem dos Arquitetos (OA), tendo em vista uma eficaz articulação apoiada pelos atuais gestores e 

coordenadores das antigas secções regionais, na transferência de competências para a nova Secção Regional do Centro. 

 
2  
A organização anual de “congresso” regional com todos os núcleos, com definição de assunto temático. Empenhar-nos-emos de forma clara na 
realização destes encontros como forma de aferição das diversas práticas regionais e concelhias.  
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Por outro lado, competirá à atual direção acompanhar, apoiar e estabelecer os objetivos gerais das atividades que serão 

desenvolvidas em concreto por cada área funcional:   

 

A área da comunicação será essencial no âmbito da estratégia para o triénio 2020-2022, tanto a nível interno, no suporte 

generalizado às outras áreas, como a nível da comunicação com o exterior. 

 

O programa proposto para a área da cultura concentrar-se-á num conjunto de iniciativas de promoção do Mês da 

Arquitetura e no lançamento do catálogo da exposição “Arquitetura em Contexto Rural”, uma iniciativa do Núcleo de 

Arquitetos da Região de Viseu, no prelo, já há algum tempo.  

 

A área da encomenda concentra a expectativa de uma classe profissional com cerca de 27000 arquitetos dos quais uma 

parte significativa emigrou ou cessou atividade após a crise de 2008. O atual cenário profissional num contexto de 

instabilidade legislativa, económica, ambiental e cultural impõe a definição de uma nova orgânica e a reformulação dos 

procedimentos, que resultem na atualização e autonomização de um novo serviço de concursos e consequente 

encomenda. Esta situação tem vindo a ser discutida com os gestores e coordenadores da SRN tendo em vista o reforço 

desta área a bem do exercício da arquitetura. 

 

O apoio à prática profissional, em conjunto com as áreas da gestão administrativa e financeira deverá ser objeto de 

ajustes no sentido de uma melhoria dos serviços prestados, direta e indiretamente, aos membros. Estas, são áreas que 

visam o contacto direto e quotidiano com os arquitetos no âmbito do exercício dos atos próprios da profissão e, nesse 

sentido, devemos primar por um serviço de excelência.  
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GESTÃO FINANCEIRA  

RESPONSÁVEIS: RENATO REBELO, PEDRO SILVA 

ASSESSORES: LIDIA MEIRELES 

 

Recursos Financeiros | Rendimentos 

 

Têm sido desenvolvidos esforços significativos, através de uma task-force que mobilizou os órgãos sociais nacionais e 

regionais eleitos, os gestores e coordenadores da área financeira, com o objetivo de dotar as novas secções regionais de 

autonomia financeira, uma vez que, não existem instrumentos de gestão aprovados para o ano em curso. 

 

A forma como foi conduzido todo o processo que levou à criação das novas secções regionais3, no mandato anterior, 

resultou numa profunda desorganização, caos administrativo e contabilístico, que comprometem a autonomia financeira 

das novas secções regionais.  

 

Teremos de estabelecer mecanismos que assegurem o autofinanciamento das atividades propostas, para além daquelas 

que estão previstas para as celebrações do Dia Mundial da Arquitetura cujos gastos serão assegurados pelo CDN. 

Contudo, neste período, estaremos apoiados por um Acordo de Cooperação Interadministrativo e trabalharemos com os 

órgãos nacionais, numa base diária, para aprovar os instrumentos de gestão necessários à autonomia financeira da SRC.  

 

A abertura de uma conta bancária e a realização de um Plano de Atividades para 2020 são os primeiros passos a realizar. 

Depois, poderemos pensar em iniciativas que visem o aumento da receita, através, por exemplo, da recuperação de 

quotas em atraso e das cobranças em geral.  

 

Acima de tudo, será importante assegurar que a SRC tenha as suas contas equilibradas, com uma prática contabilística 

de rigor e transparência, assegurando o funcionamento de toda uma nova estrutura de serviços e atividades.   

 

CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO 

  

0101 QUOTAS 

 Criação de Grupo de Trabalho para implementação de um plano de recuperação de quotas. 

 

 
3  
o ROFERLOA foi aprovado na 14.ª reunião da Assembleia de Delegados, em 23 de Novembro de 2019 e publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 245, 20 de Dezembro 2019, constituindo o Regulamento n.º 971/2019 da Ordem dos Arquitetos 
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Recursos Financeiros | Custos 
 

Se, da repartição da receita de quotização entre o CDN (35%) e os CDR (65%) resulta a quase totalidade dos rendimentos 

da SRC, as despesas estão relacionadas sobretudo com os “custos de estrutura”, ou seja, as despesas com instalações e 

equipamentos e despesas com o pessoal. A par destas, podemos considerar as despesas com o “apoio à prática 

profissional” (Ex: apoio jurídico, apoio técnico, ...) e com as “iniciativas e projetos” (Ex: portal dos arquitetos, cartão de 

saúde, ...) 

 

A instalação de uma nova sede na região tem sido o principal objetivo da atividade recente do Concelho Diretivo da 

Secção Regional do Centro. Com este propósito têm sido feitos diversos contatos e reuniões, com autarquias e 

universidades, que resultaram em várias alternativas, as quais, estão a ser ponderadas neste momento. Uma vez 

concretizada a escolha, será necessário proceder a alguns trabalhos de adaptação, à revisão e instalação das 

infraestruturas, à aquisição de mobiliário, equipamento e recursos informáticos, etc.  Trabalharemos no sentido de dotar 

o orçamento das verbas necessárias para podermos iniciar o ano de 2021 já nas novas instalações.  

 

Torna-se sobretudo necessário que a sede reúna as melhores condições e que permita a sua utilização pelos membros 

eleitos e pelos recursos humanos a contratar brevemente.  

 

CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO 

 

0201 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS 

 Protocolo de instalação da sede da SRC 

 Limpezas gerais e eventuais pequenas obras de pintura e de construção civil  

 Aquisição de equipamento e mobiliário 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA  

RESPONSÁVEIS: PEDRO SILVA, CARLOS FIGUEIREDO 

ASSESSORES: SOFIA JACOB  

 

 

Durante o período abrangido por este Plano de Atividades os serviços administrativos prestados aos membros e aos 

órgãos sociais da Secção Regional do Centro serão assegurados pelos gestores e coordenadores, trabalhadores e 

colaboradores, afetos às antigas secções regionais do Norte ao abrigo do Acordo de Cooperação Interadministrativo4. 

 

No plano interno, os serviços administrativos desenvolvem uma atividade de apoio em todas as tarefas inerentes ao 

Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro (CD SRC), assim como, à Mesa da Assembleia Regional. Por estes 

serviços é realizada, por exemplo, a receção e registo de toda a correspondência recebida (presencialmente, ao balcão, 

através de correio postal ou mensagem eletrónica na caixa centro.geral@ordemdosarquitectos.org), a triagem e 

encaminhamento da mesma.  

 

Relativamente à Mesa da Assembleia Regional é dado o apoio no envio de convocatórias e preparação da documentação 

para as assembleias. 

 

Com a instalação de uma nova sede na região Centro, haverá que garantir uma transição adequada e monitorizada pelos 

atuais gestores e coordenadores dos serviços. Pelo que, deverão ser introduzidas as alterações necessárias para uma 

resposta eficaz às solicitações apresentadas, não só pelos membros, como também, pelos diversos órgãos sociais da SRC. 

 

Serão iniciados, este ano, os procedimentos para a admissão de dois assessores/as, para as áreas da Presidência e Apoio 

à Prática. Estes funcionários da nova SRC permitirão a fixação de objetivos mais ambiciosos e a concretização de projetos 

nestes domínios. Deverá, a SRC, ser prudente e ponderada, contratar na medida do estritamente necessário, uma vez 

que, o peso estrutural dos recursos humanos no orçamento de funcionamento sofrerá um agravamento necessariamente 

a suportar pela SRC. Os RH já existentes, das antigas secções regionais do Norte (e do Sul se necessário), continuarão a 

apoiar a SRC ao abrigo de um novo Acordo de Cooperação a definir em 2021. 

 

 
4  

Considerando o Art.º 1, ponto 4, deste acordo, “Os serviços de Secretaria e Admissão, Concursos e Prémios, Formação, Apoio à Prática Profissional e 

de Apoio Jurídico, constituem assim serviços partilhados de âmbito regional, devendo os mesmos servir todos os membros, independentemente do 

seu território de origem, bem como os Órgãos Sociais Regionais, independentemente do local da sua sede.” 
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O Conselho de Disciplina da SRC também demonstrou a necessidade de proceder à contratação de serviços de relatores 

externos. Tal como na contratação dos assessores acima referidos, a intenção de contratação dos referidos relatores, 

deverá seguir as regras aplicáveis em matéria de contratação pública (CCP). Serão iniciados este ano os procedimentos, 

pese-embora, estes, se venham a efetivar unicamente em 2021 e cuja verba deverá estar considerada no respetivo 

orçamento. 

 

CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO 

  

0302 ASSEMBLEIA REGIONAL 

 Convocar e preparar as Assembleias Regionais  

0304 CONSELHO DIRETIVO 

 Iniciar o processo de contratação de Assessor/a para a área da Presidência da Gestão Adm. e Financeira 

 Iniciar o processo de contratação de Assessor/a para a área do Apoio à Prática Profissional 

0305 CONSELHO DE DISCIPLINA  

 Iniciar o processo de contratação de serviços de relatores externos. 

  

  



 
 

 
OASRC – PLANO DE ATIVIDADES 2020 13 / 24   

   

ADMISSÃO  

RESPONSÁVEIS: INÊS CAMPOS, CARLOS FIGUEIREDO 

ASSESSORES: SOFIA JACOB 

 

A atividade inerente ao processo de admissão a membro efetivo passa pelo acompanhamento e apoio aos candidatos, 

sejam eles membros estagiários, profissionais em regime de prestação de serviços em Portugal, ou profissionais de outros 

estados. Sob a orientação do Regulamento n.º 350/2016, o Regulamento de Inscrição e Estágio em vigor. Caberá ainda 

ao Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro acompanhar os processos de inscrição. 

 

Objetivos para 2020 

 

> dar continuidade ao acompanhamento dos processos5 de inscrição a membro efetivo, aos orientadores, aos membros 

estagiários e às entidades de acolhimento; 

> colaborar com o CDN e os Conselhos Diretivos Regionais eleitos naquelas que possam ser políticas comuns para um 

aumento da inscrição de novos membros e captação dos arquitetos inscritos, mas que não se encontram com quotas 

regularizadas; 

> compreender os motivos que levam a essa falta de adesão, tentando alterá-la, mostrando as vantagens de fazer parte 

da Ordem dos Arquitetos; 

> dar continuidade a uma base de dados com atualização mensal de forma a proporcionar informação sobre os processos 

de estágio e o que deve ser melhorado.  

  

CÓDIGO  OBJETIVOS | RESUMO 

   

0601  PROCESSO DE ADMISSÃO 

  Acompanhar os Processos de Inscrição; Apoio à revisão do regulamento; Produção de dados estatísticos;  

  

  

 
5  

O processo de inscrição na Ordem dos Arquitetos (OA) — por parte dos titulares de formação académica habilitante — corresponde ao conjunto de 
procedimentos para o acesso à qualificação profissional legalmente requerida para o exercício da profissão de arquiteto. 
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APOIO À PRÁTICA PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEIS: RENATO REBELO, CARLOS FIGUEIREDO, PEDRO SILVA 

ASSESSORES: SUSANA MACHADO,  ALEXANDRA LOURENÇO 

 

Neste período de transição, também os serviços de apoio à prática profissional prestados aos membros e aos órgãos 

sociais da Secção Regional do Centro, serão assegurados pelos gestores e coordenadores afetos às antigas secções 

regionais do Norte (e do Sul) ao abrigo do Acordo de Cooperação Interadministrativo6. 

 

É notório, no entanto, que a área de Apoio à Prática da antiga SRN manifesta uma sobrecarga de trabalho, estando os 

respetivos funcionários a demonstrar grande atividade e competência pelo que será adequado criar novos quadros 

técnicos que prestem serviço à SRC. 

 

Realçamos que muito do trabalho desta área se relaciona com as normais práticas profissionais onde o peso da legislação, 

as plataformas de entrega de projetos nas autarquias, as relações entre colegas e as relações laborais têm um peso 

expressivo. Urge, assim, reforçar esta área e, tentar, no futuro, tornar tudo mais consistente e claro. 

 

O apoio à prática, conjuntamente com as áreas da gestão administrativa e gestão financeira, deverão ser objeto de ajustes 

no sentido de otimizar os serviços prestados, direta e indiretamente, aos membros. Como referimos inicialmente, estas 

são áreas que visam o contacto direto e quotidiano com os arquitetos, no âmbito do exercício dos atos próprios da 

profissão e, nesse sentido, devemos primar por um serviço de excelência.  

 

 

APOIO TÉCNICO E JURÍDICO  

Este apoio é disponibilizado através do atendimento técnico e jurídico, realizado presencialmente, por telefone ou email, 

ou ainda, durante este período transitório, através da informação presente nas páginas da internet das antigas secções 

regionais do norte e do sul. 

 

 

 

 
6  

Considerando o Art.º 1, ponto 4, deste acordo, “Os serviços de Secretaria e Admissão, Concursos e Prémios, Formação, Apoio à Prática Profissional e 

de Apoio Jurídico, constituem assim serviços partilhados de âmbito regional, devendo os mesmos servir todos os membros, independentemente do 

seu território de origem, bem como os Órgãos Sociais Regionais, independentemente do local da sua sede.” 
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Haverá necessidade de reforçar o alargamento do saber desta estrutura técnica a todos os membros, já que, a nossa 

atividade está cada vez mais articulada com as questões técnico-jurídicas sendo por isso necessário: 

 

> organizar sessões de debate e esclarecimentos sobre legislação relacionada com âmbito profissional e em articulação 

com a área da formação; 

> também, nesta área, propor a descentralização territorial através da realização de módulos de formação nas áreas 

geográficas dos núcleos regionais.  

 

CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO 

  

0701 APOIO JURÍDICO 

0702 APOIO TÉCNICO 

 Organizar sessões de debate e esclarecimentos sobre legislação 

 Propor a descentralização territorial 

0798 RECURSOS HUMANOS 

 Iniciar o processo de contratação de Assessor/a para a área do Apoio à Prática Profissional 
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FORMAÇÃO  

RESPONSÁVEIS: INÊS CAMPOS, CARLOS FIGUEIREDO, CAROLINA FREITAS 

ASSESSORES: SUSANA SILVA  

 

 

O Plano Formativo para este ano é desenvolvido sob uma estrutura, organizada em quatro grandes grupos, a saber: 

Exercício da Profissão; Edificado; Cursos Técnicos e de Especialização e Software. 

Cada um destes grupos de formação apresenta ações de formação, destacando-se a diversidade de horários e edições, 

passando a ser desenvolvidas em modelo e-learning. 

 

As ações de formação, de nível 1, entre setembro e dezembro de 2020 irão continuar a ser desenvolvidas à distância, no 

âmbito da prevenção e controlo de infeção pelo Coronavírus (COVID-19).  

A medida é de natureza preventiva, pelo que, a formação presencial depende do plano de formação/ações de formação 

específicas (nível 2). 

 

 

CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO 

  

0801 FORMAÇÃO INICIAL / FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 Exercício da Profissão 

 Edificado 

 Cursos Técnicos e de Especialização 

 Software 
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ENCOMENDA 

RESPONSÁVEIS: CARLOS FIGUEIREDO, RENATO REBELO 

ASSESSORES: SARA AZEVEDO 

 

A área relacionada com a encomenda, os concursos e prémios, manter-se-á assegurada pelos atuais gestores e 

coordenadores, afetos às antigas secções regionais do Norte (e do Sul) ao abrigo do Acordo de Cooperação 

Interadministrativo7. 

 

A área da encomenda concentra a expectativa de uma classe profissional com cerca de 27000 arquitetos dos quais uma 

parte significativa emigrou ou cessou atividade após a crise de 2008. O atual cenário profissional, num contexto de 

instabilidade legislativa (de alterações ao CCP), económica, ambiental e cultural impõe a definição de uma nova orgânica 

com a reformulação de procedimentos, que resultem na atualização e autonomização de um novo serviço de concursos 

e consequente encomenda. Esta situação tem vindo a ser discutida com os gestores e coordenadores da SRN visando o 

reforço desta área a bem do exercício da arquitetura. 

 

PRÉMIOS REGIONAIS  

Tentaremos estabelecer mais contactos com autarquias de forma a propor novos prémios de arquitetura. 

 

CONCURSOS  

Como referido, será importante discutirmos entre todos e dentro do atual quadro legislativo formas de tornar mais 

adequados os atuais concursos de conceção. Questões de honorários, de prémios pela participação, de avaliação da 

informação técnica a entregar nos concursos são temas fundamentais para discutirmos desde já. 

Alguns concursos lançados pelas antigas secções regionais norte e sul situam-se na área geográfica da região Centro, pelo 

que, com os gestores e coordenadores da área da encomenda destas secções regionais, daremos continuidade 

processual e apoio às autarquias.  

 

Temos a convicção que muitos outros concursos serão lançados em breve. Esta área de ação terá franca atividade neste 

triénio, sendo fundamental para a SRC o retorno financeiro que resultará desta assessoria à encomenda pública e/ou 

privada. 

 

 
7  

Considerando o Art.º 1, ponto 4, deste acordo, “Os serviços de Secretaria e Admissão, Concursos e Prémios, Formação, Apoio à Prática Profissional e 

de Apoio Jurídico, constituem assim serviços partilhados de âmbito regional, devendo os mesmos servir todos os membros, independentemente do 

seu território de origem, bem como os Órgãos Sociais Regionais, independentemente do local da sua sede.” 
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CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO 

  

0901 PRÉMIOS REGIONAIS 

 Estabelecer mais contactos com autarquias de forma a propor novos prémios de arquitetura. 

0903 CONCURSOS 

 Avaliar e adequar os atuais concursos de conceção; honorários; prémios de participação. 
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CULTURA 

RESPONSÁVEIS: CAROLINA FREITAS, INÊS CAMPOS, CARLOS FIGUEIREDO 

ASSESSORES: - 

 

A programação cultural da SRC tentará, neste período transitório, fazer chegar às principais cidades da região um 

conjunto simbólico de eventos e iniciativas que, de uma forma ou de outra, estão relacionadas com uma interessante e 

constante presença associativa da Ordem dos Arquitectos na região Centro.  

 

As celebrações do Dia Mundial da Arquitetura, que este ano se comemora no dia 5 de outubro e se prolongam durante 

todo o mês, o denominado Mês da Arquitetura, serão distribuídas pelas cidades de Coimbra, Aveiro e Fundão.  

 

Paralelamente, será editado e publicado o catálogo da exposição “Arquitectura em Contexto Rural – Obras e Projetos na 

Região de Viseu”, organizado e desenvolvido nos últimos anos pelo Núcleo de Arquitectos da Região de Viseu e que conta 

com cerca de trinta (40) trabalhos demonstrativos da região. 

 

EFEMÉRIDES E COMEMORAÇÕES  

Relativamente às celebrações do Dia Mundial da Arquitetura, prevê-se realizar três sessões comemorativas. A primeira, 

na cidade de Coimbra, no dia 5, sobre o tema “Mobilidade e Sustentabilidade Urbana” coorganizado com a Região Centro 

da Ordem dos Engenheiros. O segundo evento, a decorrer no dia 10, na cidade de Aveiro, com o tema “Atlas Aberto”, 

conta com uma conversa sobre o projeto e obra de reabilitação do “Edifício Fernando Távora”. Por último, no dia 31, no 

Fundão, o evento com o tema “Desafios da Arquitetura - Apresentação dos Órgãos Sociais da Secção Regional do Centro 

da Ordem dos Arquitectos”8 

 

A realização destes e outros eventos culturais, relacionados com a arquitetura, têm um importante papel catalisador, de 

incentivo e promoção do diálogo entre as entidades envolvidas, as autarquias, as universidades, ordens profissionais, etc. 

 

CATÁLOGOS  

Edição e publicação do catálogo da exposição “Arquitetura em Contexto Rural – Obras e Projetos na Região de Viseu”, 

em parceria com a SRN. Trata-se de um trabalho desenvolvido, no último mandato, pelo NARV - Núcleo de Arquitetos da 

Região de Viseu, que conta com cerca de trinta obras e projetos, textos e ensaios de arquitetos da Região Centro e Norte.  

 
8  
A incerteza sobre a evolução da pandemia provocada pelo COVID-19 poderá levar à reconfiguração de serviços, projetos ou atividades. Estes, 
poderão ser alvo de alterações, adiamentos ou cancelamentos, desde logo, aqueles que implicam interação direta com os membros e com o público 
em geral.  
Assim, optar-se-á sempre que possível, por alternativas digitais que possibilitem acessos virtuais.  
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CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO 

  

1002 EFEMÉRIDES E COMEMORAÇÕES 

 COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ARQUITETURA EM COIMBRA, AVEIRO E FUNDÃO 

1006 LIVROS E CATÁLOGOS 

 PUBLICAÇÃO DE CATÁLOGO “ARQUITETURA EM CONTEXTO RURAL” 
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COMUNICAÇÃO   

RESPONSÁVEIS: PEDRO SILVA, CAROLINA FREITAS 

ASSESSORES: - 

 

 

Dois mil e vinte será um ano de reflexão e adaptação que terá como objectivo principal alinhar uma estratégia de 

comunicação com uma imagem mais consentânea com a missão da Ordem dos Arquitectos nas suas mais variadas 

dimensões. “A área da comunicação será essencial no âmbito da estratégia para o triénio 2020-2022, tanto a nível 

interno, no suporte generalizado às outras áreas, como a nível da comunicação com o exterior.” 

 

A área da comunicação incluirá um conjunto de ações que permitirão à SRC vir a informar e vincular o seu público externo 

(arquitetos, estudantes de arquitetura, e a sociedade em geral). Simultaneamente, deverá influenciar positivamente a 

opinião pública provocando mudanças na forma como a arquitetura e os arquitetos são vistos. Esta atividade 

compreenderá em 2020 as seguintes ações:  

 

> Redes Sociais. Abertura de conta na rede social facebook (https://www.facebook.com/oasrcentro) e na rede social 

twitter (https://twitter.com/oasrcentro) no dia 5 de outubro de 2020, Dia Mundial da Arquitetura. 

 

> Divulgação de eventos a realizar no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Arquitetura, divulgação de outros 

eventos, comunicados, notícias, ideias e novidades relacionadas com a SRC, a Ordem dos Arquitectos e, outros assuntos 

nacionais ou internacionais relacionados com a arquitetura ou temas tangenciais; 

 

> Arquitetura é Melhor. Ainda este ano, deveremos iniciar a preparação de uma campanha pública, promovida pela SRC, 

para suporte MUPI, a colocar nos espaços públicos das principais cidades da região Centro, designada: “Arquitetura é 

Melhor”. Com um texto simples e de leitura imediata, cada cartaz deverá ter uma cor e ser impactante. Ex: “Arquitetura 

é Saúde”; “Arquitetura é Economia”; “Arquitetura é Futuro”; Arquitetura é Memória”.  

Esta campanha a iniciar em 2020 deverá ser continuada neste e noutros suportes em 2021; 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

Trata-se de uma atividade de grande importância para o desenvolvimento da SRC. Facilitará os processos internos de 

comunicação adotando uma lógica de interação entre os seus colaboradores a partir de uma ferramenta de comunicação 

interna privada, que permitirá partilhar informação de forma imediata e regular sobre o que acontece nas diferentes 

áreas de atuação da SRC.  
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CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO 

  

1101 COMUNICAÇÃO EXTERNA 

 Abertura de contas nas redes sociais facebook e twitter. 

 Campanha pública: “Arquitetura é Melhor”. 

  

1109 COMUNICAÇÃO INTERNA 
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CONSELHO DISCIPLINA REGIONAL 

RESPONSÁVEIS: RICARDO VIEIRA DE MELO, SOFIA SENOS, JOSÉ LOPES DA COSTA 

ASSESSORES: HELENA ALMEIDA, FILIPA PAIVA 

 

O exercício do poder disciplinar é uma das competências fundamentais da Ordem dos Arquitectos, essencial à 

credibilização e dignificação da profissão. O correto cumprimento dessa responsabilidade depende da capacidade dos 

órgãos competentes de executar, de forma adequada e em tempo oportuno, as tarefas que lhe são inerentes.  

 

AMPLIAÇÃO DA BOLSA DE RELATORES EXTERNOS 

Desenvolver a abertura de concurso para a contratação de relatores arquitetos que prestem ao Conselho de Disciplina 

Regional do Centro o serviço de apoio à análise de processos e apoio à execução de procedimentos disciplinares, no 

âmbito das competências deste conselho, tal como regulamentadas. 

  

O processo de seleção será desenvolvido e concluído por três elementos, designadamente o presidente e um jurista deste 

conselho, assim como, um membro do Conselho Diretivo Regional Centro com o respetivo apoio administrativo. 

 

O relator externo colaborará no quadro dos Estatutos da Ordem, do Regulamento de Deontologia e do Regulamento de 

Procedimento Disciplinar, executando tarefas aí previstas, no âmbito da atividade do Conselho de Disciplina Regional do 

Centro, em sede de instrução de processos de inquérito e disciplinares;   

O relator externo será chamado a colaborar na medida das necessidades, sendo remunerado na base definida à data do 

anúncio.  

 

ASSESSOR JURÍDICO  

Programar o procedimento para a contratação de Assessor Jurídico nos termos do Código da Contratação Pública (CCP). 

 

CÓDIGO  OBJETIVOS | RESUMO 

   

CD01 CRIAÇÃO DA BOLSA DE RELATORES EXTERNOS 

 Proceder à criação de uma bolsa de relatores sujeita a processo formação e de seleção. 

  

CD02 ASSESSOR JURIDICO 

  Abrir um procedimento para contratação de assessor jurídico do Conselho de Disciplina 
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III. Conclusão 

A secção utilizará os seus escassos recursos para promover, divulgar e apoiar as iniciativas, que nos diferentes quadrantes 

da profissão, se alinhem e potenciem os objetivos estabelecidos. 

É imprescindível que assim seja, fruto do difícil enquadramento logístico e socioeconómico que o país atravessa. Face a 

estas limitações é imperativo que o fenómeno do afastamento dos arquitetos da Ordem, seja contido ou revertido, 

através de iniciativas que aproximem ambos. 

A busca de soluções dentro da própria classe profissional; o reforço, suporte e defesa da atividade profissional; e a 

promoção da própria classe profissional dentro e fora do país, são ferramentas indispensáveis nesta relação entre 

arquitetos e Ordem. 

A gestão cuidada e criativa da secção terá papel importante na melhoria das condições dos arquitetos da região centro, 

atuando com a responsabilidade inerente ao contexto atual e global. 

 

 

Ana Carolina Freitas 

Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos 

 

  

 

 

O Plano de Atividades para os meses de agosto a dezembro de 2020 foi aprovado na 7.ª reunião plenária do Conselho 

Diretivo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos realizada no dia 22 de outubro de 2020 

 

 

O Conselho Diretivo, 

 

 

CARLOS REIS FIGUEIREDO, PRESIDENTE 

 

 

PEDRO SILVA, SECRETÁRIO 

 

CAROLINA FREITAS, VICE PRESIDENTE 

 

 

RENATO REBELO, TESOUREIRO 

 

INÊS CAMPOS, VOGAL 

 

 

 


