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Este Relatório de Atividades de 2020 foi elaborado nos termos do Estatuto da Ordem dos Arquitectos (OA), contendo os elementos 

necessários que permitem à Assembleia a apreciação da atividade dos Órgãos Sociais regionais, nomeadamente do Conselho 

Diretivo e do Conselho de Disciplina. 

 

O Orçamento Geral da Ordem dos Arquitectos para o ano de 2020, traduziu 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 evolução da pandemia provocada pelo COVID-19 levou à reconfiguração de algumas atividades. Sempre que possível, optou-se 

por alternativas digitais com possibilidade de acesso virtual. 

 

Documento escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

O 1.º Relatório de Atividades da Secção Regional Centro da Ordem dos Arquitectos foi elaborado nos termos do 

Estatuto da Ordem dos Arquitectos (OA), contendo os elementos necessários que permitem à Assembleia a 

apreciação da atividade dos Órgãos Sociais regionais, nomeadamente do Conselho Diretivo e do Conselho de 

Disciplina. Este Relatório considera apenas o período pós-eleitoral de 17 de julho a 31 de dezembro já sob direção dos 

órgãos eleitos no ato eleitoral de 26 de junho de 2020. 

 

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.1 

 

Terminado o ano de 2020, um Acordo de Cooperação Interadministrativo permitiu que as novas Secções Regionais 

dessem passos na senda de um funcionamento equilibrado e de uma futura independência funcional. Foram meses 

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. A arrumar e organizar administrativamente a estrutura da 

Secção Regional do Centro para construir, com maior realismo, o Plano de Atividades para o ano de 2021. 

 

Desde a Tomada de Posse em julho de 2020, 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.  

 

2020 foi um ano de evolução. E que marcou, de uma vez por todas, a viragem da Ordem dos Arquitectos para uma 

nova orgânica de 7 secções regionais. Uma orgânica regional e descentralizada, que pretende aproximar a Ordem dos 

seus membros.2  

 
1 Carlos Reis Figueiredo, Plano de Atividades 2020 
2 Mensagem dos Presidentes 2020 
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II. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

PRESIDÊNCIA 

RESPONSÁVEIS: CARLOS FIGUEIREDO, CAROLINA FREITAS 

ASSESSORES: FÁTIMA ALVES 

 

O papel específico do Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro foi, em primeira linha, o de representar os 

membros num conjunto diversificado de iniciativas, de defesa e promoção dos arquitetos, da sua atividade 

profissional e da própria arquitetura.  

 

Este objetivo foi 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, etc. 

 

Entre outras diligências foram realizadas reuniões nas cidades de Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Aveiro, Fundão, 

Penela e Pombal. Foram estabelecidos acordos de princípio com o Conselho Municipal de Saúde de Coimbra, um 

órgão consultivo destinado a promover a articulação e cooperação entre as várias entidades, locais, regionais e 

nacionais que operam no âmbito da saúde. Também, recentemente, foram estabelecidos os primeiros contactos para 

a realização de protocolos com a Associação de Desenvolvimento Turístico - Aldeias Históricas de Portugal e com a 

Universidade de Aveiro. 

 

Diversas iniciativas culturais visando promover a arquitetura foram realizadas no âmbito das celebrações nacionais do 

Dia Mundial da Arquitetura. Realizaram-se eventos nas cidades de Coimbra e Aveiro. O evento previsto para a cidade 

do Fundão foi cancelado dadas as restrições à circulação impostas pelo combate à pandemia. O evento realizado na 

cidade de Coimbra, dedicado ao tema da mobilidade, coorganizado com a Ordem dos Engenheiros-Centro, permitiu 

estabelecer as melhores relações entre as duas instituições e perspetivar algumas áreas de ação comuns para o ano 

de 2021. 

 

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

as incertezas quanto à evolução da pandemia e quanto à autonomia financeira da SRC, deitaram por terra esta 

importante manifestação, sendo, por isso, transferida o ano de 2021.   

 

No plano interno foi promovido 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. Foram realizadas 
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diversas reuniões presenciais e telemáticas com os membros eleitos, com o conselho de disciplina, com a mesa da 

assembleia e com correspondentes locais presentes em todo o território da região Centro. 

 

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

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

Região de Viseu, que viu terminada a sua paginação e se encontra agora em fase de obtenção de patrocínios que 

viabilizem a sua impressão e lançamento. Também, em outubro, foram abertas duas contas nas redes sociais twitter e 

facebook que permitiram divulgar atividades e dar alguma visibilidade ao trabalho realizado pela SRC. 

 

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

objetivos prioritários, embora condicionados, não só pela evolução da pandemia como pela aprovação dos 

instrumentos de gestão necessários à autonomia administrativa e financeira da Secção Regional Centro. Durante o 

mês de setembro foram realizados esforços e diligências nas cidades de Coimbra, Viseu e Aveiro com o objetivo de 

encontrar o melhor local para a instalação da sede da SRC: 

 

• Visita às instalações do Círculo de Artes Plásticas CAPC, sito na Rua Castro Matoso 18 em Coimbra, para 

considerar a localização, temporária ou definitiva, da sede da Secção Regional Centro da Ordem dos 

Arquitectos; 

 

• Visita ao Convento de Santa Clara a Nova em Coimbra para ver a possibilidade de instalação da sede 

num pavilhão anexo ao Convento.  (a hipótese de instalação da sede neste espaço foi muito bem 

acolhida por todos os presentes salientando o facto de ali ser possível uma instalação futura de uma 

“casa do desenho”, de ateliers e oficinas de trabalho, etc.); 

 

• Audiência com o presidente da C.M. Viseu sobre a viabilidade de instalação na cidade de Viseu da sede 

da SR Centro da Ordem dos Arquitectos. Ainda em setembro com o presidente da SRU foram visitados 

alguns espaços disponíveis na cidade. (Parece-nos mais favorável a localização da sede em Viseu pelas 

questões prementes da coesão territorial e dos possíveis apoios financeiros. Viseu apresenta uma 

dinâmica interessante. Será provavelmente o centro do debate sobre o território.); 

 

• No final do mês de setembro foram iniciadas as diligências no sentido de encontrar um edifício 

adequado à sede da SRC na cidade de Aveiro. A Universidade de Aveiro disponibilizou-se para nos 

mostrar a “Antiga habitação do Dr. Lourenço Peixinho “situada na antiga Rua das Barcas. 
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É importante salientar que, de uma forma geral, é sentida a necessidade de corrigir vários aspectos na área da 

comunicação interna e externa, pois, o trabalho intenso realizado pelo Conselho Diretivo Regional, nestes meses de 

transição e instalação da nova SRC, não tem passado para o exterior da instituição. Será pertinente considerar, em 

2021, a contratação de recursos humanos com experiência nas áreas da assessoria de imprensa e comunicação. 
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GESTÃO FINANCEIRA  

RESPONSÁVEIS: RENATO REBELO, PEDRO SILVA 

ASSESSORES: LIDIA MEIRELES 

 
 

Foram desenvolvidos esforços significativos, através de um grupo de trabalho 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 existiam instrumentos de gestão aprovados, Plano de 

Atividades e Orçamento, para o ano em curso. 

 

Os gastos com as celebrações do Dia Mundial da Arquitetura foram assegurados pelo CDN num período em que 

estivemos apoiados por um Acordo de Cooperação Interadministrativo. Trabalhamos com os órgãos nacionais, numa 

base diária, para aprovar os instrumentos de gestão necessários tendo sido aprovado o plano de atividades na 

Assembleia Regional Ordinária a 19 de novembro O orçamento da Ordem dos Arquitectos na Assembleia de 

Delegados de 21 de novembro de 2020.  

 

A SRC procedeu à abertura de uma conta bancária e encontra-se neste momento a realizar o Plano de Atividades para 

o ano de 2021 tendo em conta o novo protocolo de repartição de quotização que se encontra em fase de discussão 

entre o CDN e as Secções Regionais. 

 

Ao abrigo do Acordo de Cooperação Interadministrativo, foram realizadas reuniões periódicas com o CDN e com os 

gestores financeiros regionais. Acima de tudo, continuará a ser 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. 

 

Relativamente aos Planos de Regularização de Quotas, no final de 2020, estão 46 planos ativos. Este número 

contempla os membros da SRN e SRC. Apenas a partir de janeiro de 2021 serão as Secções Regionais monitorizadas 

separadamente. No final do ano de 2020, a SRN e SRC contam com:   

 

MEMBROS COM QUOTAS EM DIA 7306 

MEMBROS COM QUOTAS EM ATRASO       1414 

MEMBROS SUSPENSOS         2108 

MEMBROS EM PRQ         46 

MEMBROS HONORÁRIOS         18 

MEMBROS ISENTOS         91 
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CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO POR INICIAR EM CURSO CONCLUIDO 

     

0101 QUOTAS    

 Plano de recuperação de quotas.    

 
 
 

CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO POR INICIAR EM CURSO CONCLUIDO 

 

0201 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS    

 Protocolo de instalação da sede da SRC    

 Limpezas gerais e eventuais pequenas obras de pintura     

 Aquisição de equipamento e mobiliário   EM CURSO CONCLUIDO 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA  

RESPONSÁVEIS: PEDRO SILVA, CARLOS FIGUEIREDO 

ASSESSORES: SOFIA JACOB  

 

Neste período de transição, os serviços de Gestão Administrativo e Secretaria, prestados aos membros e aos órgãos 

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

regionais do Norte (SRN) e Sul (SRS) ao abrigo do Acordo de Cooperação Interadministrativo. 

Tal como os serviços de Admissão, Concursos e Prémios, Formação, Apoio à Prática Profissional e Apoio Jurídico, os 

serviços de Gestão Administrativa e Secretaria foram considerados serviços partilhados de âmbito regional. 

 

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

Conselho Diretivo, assim como, à Mesa da Assembleia Regional na organização da 1.a Assembleia Regional Ordinária 

realizada a 19 de novembro de 2020. Por estes serviços foi realizada 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.  

 

Para além de novas contas de email gerais, foi definido um novo logotipo, e tipificados modelos de ofício e carta a 

usar pelos órgãos da região Centro. 

 

Ao abrigo do Acordo de Cooperação Interadministrativo, foram realizadas reuniões periódicas com o secretário do 

CDN e com os secretários regionais para debater assuntos de interesse comum. 

 

 

CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO POR INICIAR EM CURSO CONCLUIDO 

     

0302 ASSEMBLEIA REGIONAL    

 Convocar e preparar as Assembleias Regionais     

0304 CONSELHO DIRETIVO    

 Iniciar o processo de contratação de Assessor/a Pres.    

 Iniciar o processo de contratação de Assessor/a Prat.    

0305 CONSELHO DE DISCIPLINA     

 Iniciar o processo de contratação relatores externos.    

 Iniciar o processo de contratação de assessor jurídico    
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 ADMISSÃO  

RESPONSÁVEIS: INÊS CAMPOS, CARLOS FIGUEIREDO 

ASSESSORES: SOFIA JACOB 

 

Neste período de transição, também os serviços de Admissão, prestados aos membros e aos órgãos sociais da Secção 

Regional do Centro, foram assegurados pelos gestores e coordenadores afetos às antigas secções regionais do Norte 

(SRN) e Sul (SRS) ao abrigo do Acordo de Cooperação Interadministrativo. 

Tal como os serviços de Gestão Administrativa e Secretaria, Concursos e Prémios, Formação, o Apoio à Prática 

Profissional e de Apoio Jurídico, a Admissão foi considerada um serviço partilhado de âmbito regional. 

 

Foi dada continuidade ao acompanhamento dos processos de inscrição a membro efetivo, aos orientadores, 

aos membros estagiários e às entidades de acolhimento.  

 

Relativamente ao número de inscrições para estágio de membros da região Centro, com base nos dados fornecidos 

pelas antigas Secções Regionais SRS e SRN após a tomada de posse a 17 de julho, estima-se uma média de setenta a 

oitenta inscritos, no final de 2020. Este número contempla os membros afetos às duas secções SRN e SRC. Apenas a 

partir de janeiro de 2021 serão as Secções Regionais monitorizadas separadamente. 

 

Simultaneamente, com o CDN e os Conselhos Diretivos Regionais, foram debatidas políticas comuns para um aumento 

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

regularizadas. 

 

Ao abrigo do Acordo de Cooperação Interadministrativo, foram realizadas reuniões periódicas com o CDN e com os 

responsáveis regionais pela área da admissão. 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO  OBJETIVOS | RESUMO POR INICIAR EM CURSO CONCLUIDO 

      

0601  PROCESSO DE ADMISSÃO    

  Acompanhar os Processos de Inscrição;     
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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, foram assegurados pelos gestores e coordenadores afetos às antigas secções 

regionais do Norte (SRN) e Sul (SRS) ao abrigo do Acordo de Cooperação Interadministrativo. 

Tal como os serviços de Secretaria e Admissão, Concursos e Prémios, Formação, o Apoio à Prática Profissional e de 

Apoio Jurídico, foram considerados serviços partilhados de âmbito regional. 

 

Desde a tomada de posse, a 17 de Julho, até o final do ano de 2020 foram realizados 206 esclarecimentos a membros 

inscritos na Secção Regional Centro, que correspondeu a 18,7% da totalidade dos esclarecimentos prestados na SRN, 

nesse período. Alguns dos colegas que nos contactaram estão a interagir pela primeira vez com os serviços, pois eram 

membros da então SRS. 

 

Ao abrigo do Acordo de Cooperação Interadministrativo, foram realizadas reuniões periódicas com o CDN e com os 

responsáveis regionais. 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO POR INICIAR EM CURSO CONCLUIDO 

     

0701 APOIO JURÍDICO    

0702 APOIO TÉCNICO    

 Organizar sessões de debate e esclarecimentos     

 Propor a descentralização territorial    

0798 RECURSOS HUMANOS    

 Iniciar o processo de contratação de Assessor/a     



 
 

 
OASRC – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 14 / 22   

   

FORMAÇÃO 

RESPONSÁVEIS: INÊS CAMPOS, CARLOS FIGUEIREDO, CAROLINA FREITAS 

ASSESSORES: SUSANA SILVA   

 

Neste período de transição, os serviços de Formação, prestados aos membros e aos órgãos sociais da Secção Regional 

do Centro, foram assegurados pelos gestores e coordenadores afetos às antigas secções regionais do Norte (SRN) e 

Sul (SRS) ao abrigo do Acordo de Cooperação Interadministrativo. 

Tal como os serviços de Gestão Administrativa e Secretaria, Admissão, Concursos e Prémios, Apoio à Prática 

Profissional e Apoio Jurídico, os serviços de Formação foram considerados serviços partilhados de âmbito regional. 

 

As ações de formação, de nível 1, entre setembro e dezembro de 2020 foram desenvolvidas à distância, no âmbito da 

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

 

Ao abrigo do Acordo de Cooperação Interadministrativo, foram realizadas reuniões periódicas com o CDN e com os 

responsáveis regionais pela área da formação com o objetivo de criar um plano único de formações a ser partilhado 

por todas as Secções Regionais.  

 

Assim, a OA passará a ter um gestor e dois coordenadores que organizam todas as formações. Posteriormente, as 

secções regionais terão autonomia para a criação de novas formações, da sua responsabilidade ou a partilhar com 

outras secções, sendo que, terão de contratar um coordenador, de forma a cumprir as regras da Certificação da 

DGERT.  

 

 

 

 

CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO POR INICIAR EM CURSO CONCLUIDO 

     

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 

 

Neste período de transição, os serviços de Encomenda, prestados aos membros e aos órgãos sociais da Secção 

Regional do Centro, foram assegurados pelos gestores e coordenadores afetos às antigas secções regionais do Norte 

(SRN) e Sul (SRS) ao abrigo do Acordo de Cooperação Interadministrativo. 

Tal como os serviços de Gestão Administrativa e Secretaria, Admissão, Concursos e Prémios, Formação, Apoio à 

Prática Profissional e Apoio Jurídico, os serviços de Encomenda foram considerados serviços partilhados de âmbito 

regional. 

 

Ao abrigo do Acordo de Cooperação Interadministrativo, foram realizadas reuniões periódicas com o CDN e com os 

responsáveis regionais pela área da encomenda. 

 

Foi dada continuidade processual e apoio às entidades promotoras, com os gestores e coordenadores da área da 

encomenda, em concursos lançados pelas antigas secções situados na área geográfica da região Centro.  

 

• Concurso Público de Conceção para a elaboração do Projeto de um Parque Urbano em Castelo Branco 

(Quinta do Jardim), promovido pelo Município de Castelo Branco; 

• Concurso Público de Conceção para a elaboração do Projeto de Requalificação da Praça Luís de Camões 

(Praça Velha) e zona envolvente, promovido pela Câmara Municipal da Guarda; 

• Concurso Público de Conceção para o Complexo Arqueológico da Villa Romana do Rabaçal (VRR), 

promovido pela Câmara Municipal de Penela; 

• Concurso Público de Conceção para a criação da Praça Central da Vila de Manteigas, promovido pela 

Câmara Municipal de Manteigas. 

 

CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO POR INICIAR EM CURSO CONCLUIDO 

     

0901 PRÉMIOS REGIONAIS    

 Estabelecer contactos / novos prémios de arquitetura    

0903 CONCURSOS    

 Avaliar e adequar os atuais concursos de conceção;     
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CULTURA 

RESPONSÁVEIS: CAROLINA FREITAS, INÊS CAMPOS, CARLOS FIGUEIREDO 

ASSESSORES:  

 

Na área cultural, a SRC fez chegar a algumas das cidades da região um conjunto simbólico de eventos e iniciativas 

inseridas nas celebrações do Dia Mundial da Arquitetura. Comemorado no dia 5 de outubro e que se prolongaram 

durante todo o mês, no denominado Mês da Arquitetura, estes eventos foram distribuídos pelas cidades de Coimbra, 

Aveiro e Fundão.  

 

O primeiro, na cidade de Coimbra, realizou-se no dia 5 de outubro, sobre o tema “Mobilidade e Sustentabilidade 

Urbana”. Este evento, coorganizado com a Região Centro da Ordem dos Engenheiros.  

Este evento encontra-se disponível no canal youtube da SRC: https://www.youtube.com/watch?v=NdlrZ-2ekJ8  

 

Mobilidade e Sustentabilidade Urbana 

Sessão Comemorativa do Dia Mundial da Arquitetura 2020 

15:00h - Sessão de Boas Vindas e Comunicação a cargo do Eng.º Armando Silva Afonso - Presidente da Região Centro da OE 

15:15h - Comunicação do Arq.º Carlos Reis Figueiredo - Presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro da OA 

15:30h - Intervenção do Arq.º Carlos Antunes - Docente da Departamento de Arquitectura da FCTUC e Diretor do CAPC 

16:00h - Intervenção da Eng.ª Ana Bastos - Docente do Departamento de Engenharia da FCTUC 

16:30h - Intervenção do Arq.º José António Bandeirinha - Docente da Departamento de Arquitectura da FCTUC 

17:00h – Debate 

Presencial, com entrada livre embora limitada a 20 participantes. Via Telemática, através da plataforma Zoom. Organização: 

Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos e Ordem dos Engenheiros Região Centro 

 

O segundo evento, decorreu no dia 10 de outubro, na cidade de Aveiro: 

 

Atlas Aberto 

Sessão Comemorativa do Dia Mundial da Arquitectura 2020 

A sessão decorreu no Edifício Fernando Távora agora designado edifício “Atlas”.  

À conversa estiveram temas sobre projeto, conceção, processo de obra, e custos deste novo edifício. 

 

Por último, no dia 31 de outubro, no Fundão, o evento com o tema “Desafios da Arquitetura - Apresentação da equipa 

dos Órgãos Sociais da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos” foi cancelado pela existência nessa data 

de um conjunto de medidas de combate à pandemia, nomeadamente a proibição de circulação entre concelhos. 
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A realização destes eventos de natureza cultural, relacionados com a arquitetura, tiveram um importante papel 

catalisador, de incentivo e promoção do diálogo entre as entidades envolvidas, as autarquias, as universidades, ordens 

profissionais, etc. 

 

A edição do 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 está concluída e a sua 

publicação validada pelas SRN e SRC. Este trabalho inclui cerca de 40 obras localizadas no distrito de Viseu que, após a 

reconfiguração das estruturas regionais e locais da OA, se viram agora distribuídas pelas duas secções regionais, 

centro e norte. 

 

 

 

 

 

CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO POR INICIAR EM CURSO CONCLUIDO 

     

1002 EFEMÉRIDES E COMEMORAÇÕES    

 COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ARQUITETURA    

1006 LIVROS E CATÁLOGOS    

 PUBLICAÇÃO DE CATÁLOGO “ARQUITETURA EM CONTEXTO...    
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COMUNICAÇÃO   
RESPONSÁVEIS: PEDRO SILVA, CAROLINA FREITAS 

ASSESSORES: 

 

Com o objetivo de alinhar uma estratégia de comunicação com uma imagem mais consentânea com a missão da 

Ordem dos Arquitectos, com o CDN e com as restantes Secções Regionais, foram criadas contas de e-mail gerais, 

abreviaturas e logotipos para todas as Secções Regionais.  

 

 

 
 

 

Também, com o CDN e com o pelouro da cultura da SRC, foram desenvolvidos e partilhados conteúdos de 

comunicação digitais para divulgação dos eventos realizados no mês de outubro a propósito da celebração do Dia 

Mundial da Arquitetura e do Mês da Arquitetura 2020. 

 

 
 

 

Estes eventos realizados nas cidades de Coimbra, Aveiro e Fundão foram divulgados através de e-mail para os 

membros e através das redes sociais da SRC, twitter (https://twitter.com/oasrcentro)  e facebook 

(https://www.facebook.com/oasrcentro). Estas duas contas foram abertas pela SRC no dia 1 de outubro de 2020 e 
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contam, no final de dezembro de 2020, com cerca de 500 seguidores e 50 seguidores respetivamente. Foram 

divulgadas notícias, eventos, e comunicados de interesse geral para os membros da região Centro. 

 

Relativamente à campanha pública “Arquitectura é Melhor” foi contactada a empresa JC Decaux para a realização da  

campanha, em suporte MUPI, em áreas urbanas junto a zonas de circulação pedonal e automóvel com grande 

visibilidade e tráfego nas seguintes cidades da região Centro: Coimbra, Aveiro, Viseu, Leiria, Guarda, Covilhã, Castelo 

Branco e Fundão. Esta campanha deverá ser continuada neste e noutros suportes em 2021. 

 

 

 
 

 

No mês de dezembro, por iniciativa da SRC e em conjunto com o CDN e a SRN foi enviado um postal de Boas Festas 

aos membros da SRC. Para tal, foi requisitada uma imagem do arquivo OAPIX da Ordem dos Arquitectos. O arranjo 

gráfico foi da responsabilidade da SRN e o texto da autoria do presidente da Secção Regional Centro da Ordem dos 

Arquitectos, Carlos Reis Figueiredo:  
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CÓDIGO OBJETIVOS | RESUMO POR INICIAR EM CURSO CONCLUIDO 

     

1101 COMUNICAÇÃO EXTERNA    

 Abertura nas redes sociais facebook e twitter    

 Campanha pública: “Arquitetura é Melhor”    

 Postal de Boas Festas    

     

1109 COMUNICAÇÃO INTERNA    
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CONSELHO DISCIPLINA REGIONAL 

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

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.  

 

A primeira e principal tarefa deste Conselho, em 2020, foi a de dar continuidade ao exercício disciplinar que lhe 

compete e que, por força da nova organização administrativa da Ordem, decorrente das últimas eleições, se 

desmultiplicou em novos Conselhos Regionais. Nesse sentido foi vital o suporte prestado pela Secção Regional Norte, 

nomeadamente pelo apoio jurídico da Dra. Helena Almeida e apoio administrativo da Dra. Filipa Paiva, bem como dos 

relatores – a arquiteta Marla Ribeiro e o arquiteto Nuno Duborjal que, no âmbito do Acordo Interadministrativo 

celebrado, permitiu um rápido e cuidado seguimento dos processos transitados quer da secção Regional Norte, quer 

da Secção Regional Sul para a nova Secção Regional Centro.  

 

Paralelamente prepararam-se as condições com vista à ampliação da Bolsa de Relatores, por via de consulta e convite 

aos arquitetos, bem como a contratação de Apoio Jurídico dedicado, tal como regulamentado, com vista à 

operacionalização de um Conselho de Disciplina Regional autónomo. 

Esta segunda tarefa esteve fortemente condicionada pela ausência de instalações próprias deste Conselho e pelos 

constrangimentos financeiros decorrentes da desmultiplicação das estruturas administrativas regionais da Ordem dos 

Arquitectos.  

 

Simultaneamente, este Conselho de Disciplina prestou, quando solicitado, apoio ao Conselho Diretivo em matérias 

programáticas e operativas nas quais pode dar o seu contributo, nomeadamente quanto a: 

- Revisão dos procedimentos concursais;  

- Apoio à prática.   

 

O presidente deste Conselho, Ricardo Vieira de Melo e o vogal, José Lopes da Costa deram início, conjuntamente com 

a Secção Regional Norte a um grupo de trabalho que visa enquadrar, estudar e propor novas soluções no quadro 

relativo a Remunerações e Retribuições no âmbito dos Serviços Profissionais de Arquitetura, com vista à elaboração 

de um ‘Manual de Boas Práticas’. 
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CÓDIGO  OBJETIVOS | RESUMO POR INICIAR EM CURSO CONCLUIDO 

      

CD01 CRIAÇÃO DA BOLSA DE RELATORES EXTERNOS    

 Proceder à criação de uma bolsa de relatores    

     

CD02 ASSESSOR JURIDICO    

  Abrir um procedimento para contratação de assessor     

     

CD03 REMUNERAÇÕES SERVIÇOS DE ARQUITETURA    

 Colaboração com SRN para Manual Boas Práticas    

 

 

 

 

 

 

O Relatório de Atividades dos meses de agosto a dezembro de 2020 foi aprovado na 11.ª reunião plenária do 

Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos realizada no dia 5 de fevereiro de 2021. 

 

 

O Conselho Diretivo, 

 

 

CARLOS REIS FIGUEIREDO, PRESIDENTE 

 

 

PEDRO MANUEL SILVA, SECRETÁRIO 

 

CAROLINA FREITAS, VICE PRESIDENTE 

 

 

RENATO REBELO, TESOUREIRO 

 

INÊS CAMPOS, VOGAL 

 

 

 


