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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 o ano de 2021 que irá submeter à Assembleia Regional do Centro, sendo este acompanhado das informações 

entendidas necessárias e relevantes para a sua correta interpretação. 

 

A garantia da viabilidade económico-financeira de todos os Órgãos Nacionais e Regionais está dependente de um novo Protocolo 

de Repartição da Quotização para o ano de 2021 que o Conselho Diretivo Nacional apresentará à Assembleia de Delegados.  

Este protocolo, deverá alocar recursos e meios necessários, partilhando gastos e repartindo-os. 

 

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 

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

apresenta o Plano de Atividades para o ano 2021. 

   

Concluído o ano de 2020, ano de complexa viragem para a nova estrutura institucional da Ordem dos Arquitectos, 

apresenta-se o Plano 2021, em fase ainda de grande instabilidade organizativa. O fracionamento da estrutura 

organizativa da Ordem, duas secções transformam-se em sete secções regionais, todas elas com enormes diferenças, 

quer regionais quer quanto ao número de municípios que envolvem, quer ainda quanto ao número de membros que 

associam, criou fortes instabilidades na atual orgânica da Ordem e na sua estrutura financeira.  

 

Esta realidade, que foi votada e aprovada pelos membros mais participativos na vida da nossa estrutura associativa, 

exige que se encontrem, agora, meios para que o funcionamento das diversas secções se concretize.  

 

As dificuldades financeiras manter-se-ão, provavelmente durante todo o mandato, mas ganharemos experiência para 

lidar com tais dificuldades e tudo faremos para que se consigam verbas suplementares para a realização das 

manifestações diversas que têm de acontecer. Áreas como a Cultura, Comunicação ou o Apoio à Prática podem exigir 

esse caminho. É sabido também que os quadros técnicos a contratar pertencerão ao quadro do pessoal da Ordem dos 

Arquitectos pelo que poderão, a qualquer momento, inserirem-se em grupo de trabalho de interesse para todas as 

secções regionais. 

 

É nestas condições que temos vindo a trabalhar desde que tomámos posse, num processo estabelecido e regulado por 

um acordo entre o Conselho Diretivo Nacional e as sete secções regionais, acordo que será repensado, reformatado e 

eventualmente reduzido no seu clausulado para que exista espaço para acordos pontuais entre secções, como poderá 

ser o caso da Secção Regional do Norte com a do Centro por razões óbvias de proximidade. 

 

Este Plano de Atividades, na altura em que é redigido para aprovação da Assembleia Regional, aguarda ainda, com 

alguma expectativa, desenvolvimentos sobre o possível modelo de sustentabilidade, razão pela qual o expresso neste 

documento espelha as nossas cautelas e as nossas reservas programáticas. 

 

Face ao expresso anteriormente e no entendimento real que as quotas dos membros não chegam para cobrir as 

despesas normais de funcionamento de uma Secção Regional, sendo necessário investir na procura de receitas 

suplementares em áreas como formação, eventos, patrocínios, aguardamos que se clarifique o modelo de 

sustentabilidade que está a ser debatido entre todos de forma a tornar todas as secções regionais viáveis. As despesas 
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que incidem sobre o nosso orçamento têm uma forte componente em áreas fundamentais para a existência da Ordem 

como é o caso das despesas com o pessoal do quadro e avençado ou em prestação de serviços, despesas com a 

logística e funcionamento, plataformas, informática, comunicação, seguros e outros setores funcionais da estrutura. 

São despesas centrais que, naturalmente e independentemente da futura repartição de quotas entre as secções 

regionais e CDN, deverão ser revistas e repensadas.  

 

O aumento das despesas será assim uma realidade. Como é sabido, para se adquirirem mais receitas é fundamental 

investir-se mais na procura destas. Em conjunto com a Secção Regional do Norte procuraremos diversos protocolos 

empresariais cujas receitas serão distribuídas em função dos membros existentes em casa região. Este bom 

relacionamento dar-nos-á, a todos, escala para negociações mais vantajosas. 

 

O seguro de grupo de saúde manifesta hoje um peso significativo no nosso orçamento sendo do nosso conhecimento 

que apenas 15% dos arquitetos o utilizam quando todos o pagam. Será fundamental debatermos a oportunidade em o 

manter ou exigir a sua inscrição como complemento das quotas já que individualmente tem um valor anual muito 

baixo.  

 

A nova Secção Regional Centro, após imensos contactos com os municípios de Viseu, Coimbra e as reitorias da 

Universidade de Aveiro e de Coimbra, será instalada provisoriamente em Aveiro. Continuamos, no entanto, em 

negociações com a reitoria da Universidade de Coimbra para disponibilização de espaço compatível com as ações que 

queremos desenvolver dentro do nosso programa eleitoral.  

Esta escolha provisória da sede em Aveiro justifica-se por questões funcionais e programáticas que importa aqui 

referir: 

 

• Disponibilidade de espaço em edifício Arte Nova reabilitado, propriedade da Universidade Aveiro e 

com renda acessível tendo em conta a área funcional existente. A sua extensa área permitirá diversas 

atividades e possibilidades de estruturação como centro editorial, laboratorial e espaço CoWork; 

• Centralidade face aos elementos dos órgãos eleitos, sobretudo os do Conselho de Disciplina, 

diminuindo-se deste modo as despesas com transportes; 

• Boa localização urbana com estacionamento coberto a 300m, na Praça Marquês de Pombal; 

• Este contrato de arrendamento é acompanhado por protocolo estabelecido entre a Secção Regional 

Centro e a universidade de Aveiro que visa reforçar os laços entre estas duas estruturas estabelecendo-

se um conjunto de iniciativas e ações formativas e culturais. 
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O programa que estabelecemos para o nosso mandato 2020/2022 pretende privilegiar um bom relacionamento 

regional e municipal, uma boa articulação com todos os arquitetos espalhados pela região Centro e sobretudo uma 

boa articulação com os centros de formação universitária já que, sendo a componente formação importante ponto do 

nosso programa eleitoral, não fará sentido que estejamos longe das cidades com ensino universitário e politécnico. 

  

Viseu, Coimbra e Aveiro foram assim cidades que evidenciámos como cidades anfitriãs para nos instalarmos tendo em 

conta o acima expresso. Viseu esteve no topo das nossas preferências, mas as condições físicas do património que 

amavelmente o município de Viseu e a sua sociedade de reabilitação urbana nos disponibilizaram, necessitando de 

obras avultadas, não nos permitiram pensar nesta cidade como local para a sede regional. 

 

Paralelamente à instalação da sede provisória em Aveiro temos estabelecido contactos com a reitoria da Universidade 

de Coimbra, através do Sr. Vice-Reitor Eng.º Alfredo Dias que, gentilmente, tem tratado de forma inexcedível a 

aproximação da Universidade de Coimbra com a nossa Ordem disponibilizando espaço para a futura sede. O espaço 

proposto é, no entanto, ainda curto para as funções que a nova sede assumirá pelo que aguardaremos que situações 

de novas concessões funcionais se concretizem para averiguarmos da possibilidade em se concretizar a sede em 

Coimbra.  

Continuaremos assim esta demanda!   

 

É sabido por todos aqueles que votaram no nosso programa eleitoral a importância que demos e damos ao problema 

da dispersão dos arquitetos pelos diversos municípios da região centro. Os colegas não presentes nas cidades de 

Aveiro e Coimbra, sempre manifestaram, e manifestam, a importância de não concentrarmos funções nestas duas 

cidades, mas também é certo que os colegas sediados nestas cidades têm pensamento diferente. Face a este 

complexo dilema entendemos que não será o edifício que marcará o nosso relacionamento com todos os colegas, mas 

sim a nossa atividade que será o mais possível repartida pelas regiões definidas pelas Comunidades Intermunicipais.  

 

No entendimento que este caminho é o correto daremos corpo a uma prática de rotatividade, abordando problemas 

locais, regionais e profissionais, estabelecendo-se assim relações mais fortes entre todos os colegas da região centro. 

Proporemos já, no 1.º semestre de 2021, uma ação convergente para o eixo Guarda-Castelo Branco. Para além da 

discussão alargada sobre as realidades desta região tentaremos organizar um grupo de trabalho para a organização do 

1.º Fórum Regional envolvendo todos os colegas da região Centro.  

 

Este Fórum Regional trará a oportunidade para se debaterem problemas que os arquitetos enfrentam. Será altura 

para se discutirem, de forma aberta e participada, questões financeiras (quotas, certidões, honorários), questões 

administrativas (plataformas administrativas municipais, arquivos), questões de acesso ao trabalho (concursos, 

encomendas privadas e públicas), questões regulamentares (PDM, regulamentos), questões de políticas urbanas e 
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regionais, entre outros temas. Tentaremos, com os colegas deste eixo Guarda-Castelo Branco, construir o modelo de 

organização e a ordem de trabalhos deste Fórum Regional, a acontecer previsivelmente nos meados do mês de Junho 

2021. 

Dentro das diversas iniciativas programáticas que o nosso Plano de Atividades expressa e que podem ser lidas nos 

capítulos seguintes deste documento realçamos que, com a discussão sobre a localização da sede da nossa Secção 

Regional, voltou a surgir a questão da construção de uma sede na cidade de Coimbra. Em 2004, a autarquia de 

Coimbra realizou protocolo com a Ordem dos Arquitectos disponibilizando terreno para a construção de uma sede 

regional. Este protocolo, que a C. M. de Coimbra manifestou ainda estar em vigor, estabelecia, no seu clausulado, o 

prazo de 180 dias para se abrir concurso para a construção do edifício, algo que não aconteceu.   

 

Estamos convictos assim que será imperioso solicitar a sua reapreciação e revalidação do protocolo. A discussão 

alargada com todas as secções regionais e com o Conselho Diretivo Nacional sobre a sustentabilidade financeira da 

Ordem, no seu todo, expressa enormes dificuldades para que seja possível pensar-se na construção de um edifício 

sede apenas para a secção regional pelo que o programa para este edifício e para este terreno deverá ser repensado. 

Pensamos mesmo que será ajuizado trabalharmos este programa de forma a englobar outras Ordens profissionais 

visando encontrar algo que sirva a comunidade e todos os técnicos que se encontram envolvidos na construção e no 

pensar das cidades. Organizaremos grupo de trabalho para pensar este assunto. 

 

Concluída esta já longa introdução reafirmamos: 

 

1. As secções regionais não se viabilizam apenas com as quotas dos seus membros; 

2. Parte desta receita das quotizações será colocada em fundo de equilíbrio financeiro para garantir a 

sustentabilidade das secções mais pequenas; 

3. Está em discussão proposta de protocolo de repartição de quotização de receitas e despesas entre 

todas as secções e CDN; 

4. As secções regionais terão serviços mínimos em cada local e partilharão os recursos humanos da 

Ordem dos Arquitectos sedeados nas secções regionais do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo; 

5. A nossa Secção Regional contratará os serviços mínimos locais necessários, serviços que ajudarão a 

clarificar o caminho identitário e organizativo desta nossa nova Secção Regional; 

6. Elencaremos os problemas fundamentais com que nos debatemos para os colocar em discussão 

regional, em fórum específico, com todos os colegas visando abrir novas perspetivas para todos; 

7. Continuaremos os contactos para a instalação da sede em Coimbra em articulação com a reitoria da 

Universidade de Coimbra; 

8. Iremos também propor protocolos com a Universidade da Beira Interior visando criar condições para 

que os colegas mais próximos desta possam usufruir da sua atividade e saber; 
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9. Contactos também já realizados permitem-nos desde já pensar que será possível a nossa presença na 

assembleia do Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 

bem como, nas Associações das Áreas Protegidas e Aldeias Históricas. Hoje já estamos presentes no 

Conselho Municipal de Saúde do Município de Coimbra; 

10. Iniciaremos muito em breve a discussão sobre a problemática dos honorários e dos concursos públicos 

de forma a termos matéria para validação regional no fórum previsto para Junho de 2021. 

 

 

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 

 

Perante a recente reconfiguração das estruturas regionais e locais da Ordem dos Arquitectos, a Secção Regional 

Centro (SRC) procurará empreender um extenso reconhecimento do território, promovendo e incentivando a sua 

coesão. Esta transição revelou simultaneamente obstáculos e oportunidades. A instalação desta nova estrutura 

permitirá uma aproximação da Ordem aos Arquitectos à região Centro, efetivando assim a descentralização prevista 

no estatuto da Ordem dos Arquitectos. 

 

A região Centro, devido à sua polaridade, carece de soluções inclusivas e representativas do seu território, para o qual, 

propomos um plano estratégico designado PÉRIPLO, em coordenação com os diversos pelouros.  

A ambicionada coesão territorial e social terá de partir do (re)conhecimento da região que conta com um grande 

número de municípios e uma vasta riqueza nos aspetos territoriais. 

 

périplo | s. m. 

1. Viagem de circum-navegação; viagem à volta de um continente ou região. 

2. Relação ou relato dessa viagem. 

 

Este PÉRIPLO irá então reproduzir, na região Centro, a lógica descentralizadora que a Ordem dos Arquitectos propôs 

na recente reconfiguração das suas estruturas. Como tal, as atividades previstas neste Plano Estratégico farão uma 

“viagem” pela região, onde, simultaneamente, a SRC se dará a conhecer através de uma aproximação aos seus 

membros, tomando nota às necessidades e preocupações destes nos diferentes territórios.  

 

Para atingir os seus objetivos, nas suas diversas áreas de atuação, este Plano Estratégico, privilegiará três veículos de 

atuação distintos: as instituições, os arquitetos e a sociedade civil (comunidades locais).  

 

A estratégia de gestão deste plano nasce de uma abordagem de cima para baixo (top-down), materializando-se 

localmente na colaboração com as várias instituições da região, através de protocolos a realizar com as Comunidades 

Intermunicipais (CIM), autarquias e instituições universitárias1. Propomos realizar um itinerário das atividades da área 

cultural entre estas comunidades, envolvendo e aproximando os arquitetos e a sociedade civil.  

 
1  
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Estes e outros protocolos nas diversas áreas de atuação da SRC serão fundamentais na organização de meios e 

materiais que este PÉRIPLO requererá ao longo deste primeiro mandato, de efetiva reestruturação e fixação da SRC e, 

no qual, se incluem um conjunto de iniciativas elencadas no programa de candidatura sufragado no último ato 

eleitoral: 

 

• Concretizar o Fórum Regional que, devido ao enquadramento financeiro, administrativo e pandémico 

de 2020, não foi possível realizar no ano anterior. Este fórum visará debater, de forma aberta, os 

problemas afetos à profissão, durante o mês de junho, na corda urbana Castelo Branco - Guarda, sendo 

a cidade escolhida em função das vantagens que possamos vir a recolher e das infraestruturas 

existentes. Serão envolvidos os arquitetos desta área geográfica como organizadores, bem como as 

estruturas académicas existentes. Este encontro, nesta área geográfica, reforçará o papel sub-regional 

dos arquitetos e reforçará geograficamente a SRC na lógica de descentralização anteriormente 

referida; 

 

• Valorizar o papel dos correspondentes locais, para uma rigorosa avaliação das práticas profissionais, 

para a maior abrangência representativa possível dos nossos membros, e que culmine na fundamental 

partilha de informação dentro da região e entre regiões, dinamizando assim a coesão funcional entre a 

SRC e os possíveis núcleos e delegações de arquitetos da região; 

 

• Manter o permanente contacto com as Autarquias, Comunidades Intermunicipais (CIM) e outras 

estruturas regionais, debatendo o nosso programa e alertando para a importância da contratação de 

arquitetos de acordo com as regras da Contratação Pública, bem como, a necessidade em se valorizar 

financeiramente os contratos. Exemplo disso foram os contactos já realizados com a Assembleia da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Associações das Aldeias Históricas e 

das Áreas Protegidas e com a Ordem dos Engenheiros da região Centro. Para além destas relações 

institucionais será importante estabelecer a mesma lógica de parceria com entidades externas, como 

estratégia de financiamento através de patrocínios; 

 

• Instalar provisoriamente a sede da SRC em Aveiro, que conferirá o apoio institucional necessário, e 

que possibilitará a contratação de técnicos, numa lógica de cooperação com o Conselho Diretivo 

Nacional da Ordem dos Arquitectos, e gerindo os recursos de forma equilibrada; 

 
Serão estabelecidos contactos com o Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura (DECA) da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã; o 
Departamento de Arquitetura (DARQ) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC); os Departamentos de 
Engenharia Civil e de Ciências Sociais Políticas e do Território da Universidade de Aveiro (UA). 
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• Elaborar a Carta Magna, como uma reflexão fundamental para a valorização da arquitetura, para a sua 

“emancipação” na sociedade civil, e constituição de direitos inerentes à profissão. A revisão e alteração 

dos regulamentos e estatutos da OA, estará também na ordem dos trabalhos com a criação de grupos 

de trabalho para o efeito;  

 

• Valorizar o papel social do arquiteto, delineando uma estratégia que projete as “fundações” para um 

ou vários instrumentos, que defendam o sentido cívico e de responsabilidade social do arquiteto e que, 

simultaneamente, imponham no quadrante político o contributo profissional dos arquitetos em 

políticas e conselhos de âmbito social, local e de habitação; 

 

• Valorizar a arquitetura através da cultura, da formação e da comunicação, criando instrumentos e 

programas educativos que aproximem a Ordem dos Arquitectos às comunidades locais, à sociedade 

civil e aos próprios membros, estabelecendo de forma objetiva, o real valor da profissão. Também, em 

coordenação com o CDN, na deontologia e na admissão dos novos membros da SRC. 

 

Este conjunto de iniciativas e práticas, que se descrevem nos pontos específicos deste Plano de Atividades, serão uma 

manifestação expressiva desta direção, que contará com o cuidado redobrado, necessário ao atual contexto social, 

podendo algumas delas arrastarem-se para o ano de 2022. 

 

 

 

REF PRESIDÊNCIA | RESUMO 

  

 FÓRUM REGIONAL 

 CORRESPONDENTES LOCAIS 

 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PATROCÍNIOS 

 INSTALAÇÃO DA SEDE PROVISÓRIAMENTE EM AVEIRO 

 CARTA MAGNA 

 PAPEL SOCIAL DO ARQUITETO 

 VALORIZAÇÃO DA ARQUITETURA 

021312 REPRESENTAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 
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GESTÃO FINANCEIRA  

RESPONSÁVEIS: RENATO REBELO, PEDRO SILVA 

ASSESSORES: LIDIA MEIRELES 

 

Apesar dos esforços desenvolvidos com o objetivo de dotar as novas secções regionais de autonomia financeira, neste 

momento ainda não se encontra definido o protocolo de repartição de receitas e despesas que permita ter uma visão 

plena de qual o quadro financeiro em que nos encontramos. Portanto, não se encontra assegurada quer a 

proveniência, quer a estabilidade das receitas para 2021, nesse sentido, o Conselho Diretivo Regional dará 

continuidade ao trabalho na procura de parcerias de forma a permitir fazer face às necessidades. 

 

O Protocolo de Repartição de Quotização da Ordem dos Arquitectos para o ano de 2021 considerará os gastos e 

receitas, bem como as atividades consideradas como estruturantes, de acordo com o disposto no Estatuto, artigos 19º 

e 21º, e artigo 4º do ROFERLOA. Das dificuldades até aqui encontradas para elaborar o referido acordo percebem-se 

claramente os riscos inerentes à criação das sete secções regionais e torna-se óbvia a impossibilidade de replicar os 

modelos das duas anteriores secções regionais até aqui existentes. 

 

É, portanto, crucial que a gestão financeira da SRC se paute pelo rigor e transparência, procurando manter as contas 

equilibradas, assegurando o funcionamento de toda a estrutura de serviços e atividades, dentro dos seguintes 

princípios: 

 

• Respeito e cumprimento do Estatuto, regulamentos e orientações gerais da Ordem dos Arquitectos, bem 

como pelo Plano de Atividades e Orçamento; 

• Cumprimento do Código dos Contratos Públicos, contribuindo para o necessário controlo e gestão dos 

contratos celebrados; 

• Valorizar o património da Ordem e garantir uma gestão eficaz do mesmo; 

• Estabelecer mecanismos que assegurem o autofinanciamento das atividades especificas propostas. 
 

 

Recursos Financeiros. Proveitos de Estrutura 

A principal fonte de receita da Secção Regional Centro da Ordem dos Arquitetos provém das quotas cobradas aos 

membros pela sua inscrição.   

A estimativa deste valor é obtida com base no número de membros inscritos na SRC que, para o ano de 2021, se 

estima em 1963 membros ativos (9.8% do total de membros ativos da OA), sendo que, o valor final é apurado depois 

de aplicados diversos descontos, deduções e isenções previstas no Regulamento de Quotas em vigor. 
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Com base no Protocolo de Repartição de Quotização da Ordem dos Arquitectos para o ano de 2021, foi decidido 

afetar 35% do total das quotas cobradas a um Fundo de Equilíbrio, com vista a viabilizar sete novas Secções Regionais. 

Salienta-se que se mantém a provisão 7,5% que visa cobrir o incumprimento do pagamento de quotas tendo em conta 

um princípio de prudência já praticado em anos anteriores. É ainda destinado ao Conselho Directivo Nacional uma 

proporção total da quotização da OA que tradicionalmente ronda os 35% e que neste momento o Protocolo de 

Repartição de Quotização prevê ser de 33%. O valor final de quotização a afetar a cada região está neste momento em 

negociação e será fixado com base no referido protocolo. 
 

A Secção Regional Centro prevê ainda obter receitas provenientes das Taxas de inscrição; de Taxas Emolumentos e 

outras receitas; da Certificação Profissional; da Formação; do Processo de Admissão; das Rendas e Alugueres, onde se 

inclui o Espaço CoWork que será criado no edifício de Aveiro. Este, permitirá aos jovens arquitetos em início de 

carreira, desfrutar de um espaço para trabalho permitindo assim rentabilizar o espaço cedido e disponível no edifício 

sede. Também, na área da Encomenda, prevê-se receita proveniente da participação em concursos públicos onde 

habitualmente a Ordem dos Arquitectos é convidada a dar apoio e a fazer parte do júri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF PROVEITOS DE ESTRUTURA | RESUMO 

  

02130101 QUOTAS 

02130102 TAXAS DE INSCRIÇÃO / JÓIAS 

02130103 CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

02130105 RENDAS E ALUGUERES / ESPAÇO COWORK 

02130106 TAXAS EMOLUMENTOS E OUTRAS RECEITAS 
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Recursos Financeiros. Custos de Estrutura 

Gastos partilhados 
Salvaguardando a autonomia de cada região, mas sem esquecer a limitada disponibilidade de recursos parece-nos 

acertado e até inevitável a partilha de serviços com a restante estrutura da Ordem dos Arquitectos.  
Assim, e de acordo com o protocolo que se encontra em elaboração, serão partilhados os gastos com os serviços e 

certificação de Formação; os serviços de Concursos e os serviços de Apoio Técnico e Jurídico à Prática Profissional; os 

gastos associados ao Seguro de Responsabilidade Civil disponibilizado aos membros; os gastos com a cobrança de 

quotas; os gastos com os Serviços Administrativos e Financeiros; o apoio jurídico que possa ser necessário à 

elaboração e cumprimento dos procedimentos exigidos pelo Código dos Contratos Públicos; os gastos com o Balcão 

Único – Portal dos Arquitetos; os gastos com toda a infraestrutura informática da OA, o alojamento e gestão dos 

dados, os gastos com a parametrização e manutenção de todos os softwares de gestão; os gastos com os prestadores 

de serviços no âmbito da Assessoria de Gestão Financeira, Contabilidade e Revisor Oficial de Contas; os gastos com a 

Assessoria de Comunicação, o serviço de clipping, o serviço de mailing, o serviço de envio e produção de Newsletter; 

os gastos com domínios, bem como os gastos com a criação, manutenção e gestão de um website único; gastos com a 

Cédula Profissional; com o Cartão de Saúde e com o E-mail Profissional e os gastos com representação forense e 

indemnizações nos processos de contencioso nos quais a Ordem dos Arquitectos esteja envolvida. 
 

Gastos próprios 

Concretizada a escolha das instalações, será necessário proceder a alguns trabalhos de adaptação, à revisão e 

instalação das infraestruturas, mobiliário, equipamento e recursos informáticos, etc. 

Preveem-se ainda, para além dos custos associados aos órgãos sociais eleitos, despesas com o pessoal a contratar que 

permita manter os serviços próprios regionais em funcionamento e ainda apoio de relatores e jurista para o Concelho 

Regional de Disciplina. 

 

 

REF CUSTOS DE ESTRUTURA | PROVISÕES | AJUSTAMENTOS 

 

021302 CUSTOS DE ESTRUTURA 

02130201 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

02130203 DESPESAS COM O PESSOAL 

  

021390 PROVISÕES SOBRE QUOTAS 

021392 AJUSTAMENTOS 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA  

RESPONSÁVEIS: PEDRO SILVA, CARLOS FIGUEIREDO 

ASSESSORES: SOFIA JACOB  

 

Se o ano de 2020 foi o ano da transição e adaptação a uma nova orgânica com sete novas Secções Regionais, o ano de 

2021 será um ano de aproximação consistente à necessária “autonomia” administrativa e financeira baseada numa 

política de cooperação já iniciada em 2020.  

 

Gestão Administrativa 

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

pelos atuais gestores e coordenadores dos serviços da Ordem dos Arquitectos, devendo ser introduzidas as alterações 

necessárias para uma resposta eficaz às solicitações apresentadas, não só pelos 1963 membros ativos2, como 

também, pelos diversos órgãos sociais da nova Secção Regional do Centro.  

 

Será necessário adotar um novo acordo de cooperação administrativo e de intercâmbio das melhores práticas, nas 

áreas da Secretaria e Admissão, Concursos e Prémios, Formação, Apoio à Prática Profissional e de Apoio Jurídico. 

Deverão ser mantidos e aperfeiçoados alguns destes serviços partilhados de âmbito regional, devendo os mesmos 

continuar a servir todos os membros, “independentemente do seu território de origem, bem como, os órgãos sociais 

regionais, independentemente do local da sua sede”. 

 

Secretaria 

Numa perspetiva de uma ação cada vez mais profissionalizada dos serviços prestados aos membros, a nova SRC, 

pretende fazer um levantamento dos procedimentos correntes nas antigas Secções Regionais de modo a agilizar o 

funcionamento e aumentar a celeridade de resposta às solicitações introduzindo os meios auxiliares necessários à 

ampliação da sua eficácia. Simultaneamente, deverá ser elaborado um manual de procedimentos internos que registe 

e especifique as rotinas de resposta ao expediente corrente.  

 

Recursos Humanos 

Serão iniciados, este ano, os procedimentos para a admissão de dois colaboradores/as para as áreas de Apoio à 

Presidência (Secretariado) e um Técnico Superior para apoio a diversas áreas, assim como os procedimentos de 

contratação de jurista e de relatores externos para apoio ao Conselho Regional de Disciplina. Tal como na contratação 

 
2  
Número de membros ativos, afetos à região Centro, apurado pelo Conselho Diretivo Nacional na elaboração Protocolo de Repartição de Quotização 
para o ano de 2021. 
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dos colaboradores, a intenção de contratação do referido jurista e relatores, deverá seguir as regras aplicáveis em 

matéria de contratação pública (CCP).  

 

Estes funcionários da nova Secção Regional do Centro 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.  

 

Alguns dos recursos humanos já existentes, das antigas secções regionais do Norte e do Sul, continuarão a apoiar a 

Secção Regional Centro ao abrigo de um novo Acordo de Cooperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF GESTÃO ADMINISTRATIVA | RESUMO 

  

021303 ORGÃOS SOCIAIS 

02130302 ASSEMBLEIA REGIONAL 

02130304 CONSELHO DIRETIVO 

02130308 EQUIPA DE APOIO AOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

02130398 RECURSOS HUMANOS E VALORES COMUNS 

021305 ESTRUTURAS LOCAIS E OUTRAS ATIVIDADES 

02130503 GRUPOS DE TRABALHO 

02130598 RECURSOS HUMANOS E VALORES COMUNS 
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ADMISSÃO  

RESPONSÁVEIS: INÊS CAMPOS, CARLOS FIGUEIREDO 

ASSESSORES: SOFIA JACOB 

 

A atividade inerente ao processo de inscrição 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 e organização 

do estágio profissional, dando apoio às entidades de acolhimento e orientadores de estágios, além do 

acompanhamento final na conclusão dos estágios. 

 

Objetivos:  

 

• Dar continuidade ao acompanhamento dos processos3 de inscrição a membro efetivo, aos 

orientadores, aos membros estagiários e às entidades de acolhimento; 

• Colaborar com o Conselho Diretivo Nacional 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; 

• Procurar aproximar os novos membros à Ordem dos Arquitetos através de iniciativas e prémios;  

• Estabelecer protocolos com universidades para os arquitetos membros efetivos terem descontos nas 

inscrições dos congressos científicos. 

 

 

 

 

 

 
3  

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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REF 021306  ADMISSÃO | RESUMO 

   

02130601  PROCESSO DE FORMAÇÃO EM ESTATUTO E DEONTOLOGIA 

02130602  FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

02130603  RECLAMAÇÕES 

02130698  RECURSOS HUMANOS E VALORES COMUNS 
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APOIO À PRÁTICA PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEIS: RENATO REBELO, CARLOS FIGUEIREDO, PEDRO SILVA 

ASSESSORES: SUSANA MACHADO, ALEXANDRA LOURENÇO 

 

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

ajustes no sentido de otimizar os serviços prestados, direta e indiretamente, aos membros da Secção Regional Centro. 

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.  

 

Como já foi anteriormente referido e na impossibilidade de replicar serviços garantiremos que o apoio à prática se 

mantém com os colegas que atualmente exercem as suas funções, quer na secção regional do Norte, quer na secção 

regional de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

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.  

 

Apoio Técnico e Jurídico  

O apoio será disponibilizado através do atendimento presencial, por telefone ou email, ou ainda através da 

informação presente nas páginas da internet das antigas secções regionais do Norte e do Sul. 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 coordenação com a área da formação; 

• Propor a descentralização territorial através da realização de módulos de formação nas áreas 

geográficas de menor dimensão (NUT III) 

 

Procura / Oferta de Emprego 

Desenvolver contactos com empresas do sector da construção e outros agentes, no sentido de estabelecer parcerias, 

numa lógica de abertura de oportunidades de emprego para arquitetos. Simultaneamente, estimular novas formas de 

intercâmbio profissional entre colegas ou com outros profissionais complementares ao exercício da arquitetura. 

Divulgação de concursos de admissão de arquitetos para exercício na função pública.  
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Diretório para Arquitetos (Responsável: Carolina Freitas) 

O diretório será uma ferramenta agregadora de empresas do sector da construção, numa lista de fácil acesso e leitura, 

atualizada e organizada por área geográfica, especialização e histórico empresarial.  

Oferecerá aos membros da SRC uma maior facilidade na procura e pesquisa de profissionais, promovendo uma 

aproximação entre arquitetos e empresas. Será importante para a SRC considerar esta funcionalidade e o eventual 

retorno financeiro que resultará do interesse destas empresas em fazer parte do Diretório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF 021307 APOIO À PRÁTICA | RESUMO 

  

02130701 APOIO JURÍDICO 

02130702 APOIO TÉCNICO 

02130703 APOIO SOBRE DEONTOLOGIA E DISCIPLINA 

02130704 APOIO À GESTÃO 

02130705 BILBIOTECA 

02130706 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PROFISSIONAL 

02130708 CÉDULA PROFISSIONAL 

02130709 DIRETÓRIO 

02130798 RECURSOS HUMANOS E VALORES COMUNS 
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FORMAÇÃO  

RESPONSÁVEIS: INÊS CAMPOS, CARLOS FIGUEIREDO, CAROLINA FREITAS 

ASSESSORES: SUSANA SILVA  

 

A Formação encontra-se em fase reorganização do seu modelo de funcionamento para se adaptar à nova 

configuração das estruturas regionais e locais da Ordem dos Arquitectos. As formações existentes, coordenadas pelas 

antigas secções regionais norte e sul, atuais SRN e SRLVT, passarão a ter um gestor afeto ao Conselho Diretivo 

Nacional.  A implementação das formações, atualmente em formato e-learning será feita, nesta primeira fase, com o 

apoio de pelo menos dois coordenadores que tratarão da sua organização e a aplicação nas novas 7 secções regionais. 

 

Apesar de o atual período pandémico nos remeter para formações e-learning, outros cursos presenciais poderão vir a 

ser concretizados a partir do 2º semestre de 2021. Numa primeira fase será importante elaborar e remeter um 

questionário aos membros da SRC sobre as suas necessidades formativas e quais devem ser melhoradas.  

 

Se a sensibilização para a implementação de formação contínua nos parece uma mais valia nas áreas legislativas, 

processuais, honorários e direitos de autor, outras, poderão vir a ser escolhidas atendendo ao interesse individual da 

maioria dos membros da SRC e/ou outros profissionais interessados, em função das suas necessidades e considerada 

a sua trajetória profissional. 

 

Para tal será importante definir uma estratégia na qual se identifica a diferença entre os públicos alvo da formação: 

estagiários, os profissionais na área e fora desta, mas que lidam com ela no contexto real, estabelecendo duas fases 

de formação, a Inicial e a Contínua: no âmbito da Formação Inicial consideram-se: a Formação em Estatuto e 

Deontologia, e duas ações de formação, uma de cada área de formação Arquitetura e Urbanismo (581) e Construção 

Civil e Engenharia Civil (582); no âmbito da Formação Contínua as áreas certificadas pela Ordem dos Arquitectos são: 

Desenvolvimento Pessoal (090), Arquitetura e Urbanismo (581), Construção Civil e Engenharia Civil (582), Segurança e 

Higiene no Trabalho (862), e Direito (380).  

 

Cursos de Formação integrados no plano de formação 2021 

 

00 DESIGNAÇÃO CURSO AEF HORAS 

    

01 A Patologia Construtiva 582 8 

02 Argamassas Tradicionais na Construção 582 7 

03 Coberturas Ajardinadas 582 8 



 
 

 
OASRC – PLANO DE ATIVIDADES 2021 23 / 38   

   

04 Comportamento Acústico dos Edifícios na Construção Nova e Reabilitação 582 15 

05 Contratos e Direitos de Autor 090 4 

06 Coordenação de Projeto - Nível 1 581 8 

07 Coordenação de Projeto - Nível 2 581 30 

08 Coordenação de Segurança em Projeto e Obra 862 16 

09 Curso de Especialização Em Acústica De Edifícios 582 72 

10 Desempenho Energético dos Edifícios e NZEB 582 12 

11 Direção de Fiscalização de Obra - Nível 1 582 12 

12 Direção de Fiscalização de Obra - Nível 2 582 12 

13 Direção de Obra - Nível 1 582 16 

14 Direção de Obra - Nível 2 582 16 

15 Direito de Propriedade e RJUE 581 8 

16 Direito na Arquitetura. O Arquiteto no Exercício da Profissão (E-Learning) 380 8 

17 Direitos de Autor e Boas Práticas 090 8 

18 Eficiência Energética em Arquitetura 582 15 

19 Elementos Decorativos na Construção Tradicional-Azulejos e Pintura Mural 582 7 

20 Enquadramento e Instrução de Processos e Instruções de Processos de Operações 581 20 

21 Estatuto e Deontologia 090 8 

22 Fachadas Verdes e Jardins Verticais 582 8 

23 Fundamentos e Ferramentas para o Projeto de Edifícios Sustentáveis 581 16 

24 Gestão e Coordenação de Obra - Nível 1 582 12 

25 Gestão e Fiscalização de Obras 582 21 

26 Honorários em Arquitetura 581 8 

27 Instrução do Processo 581 8 

28 Integração da Segurança Contra Incêndio na Conceção Arquitetónica de Edifícios 862 21 

29 Integração da Segurança Contra Incêndio na Conceção Arquitetónica de... (E-Learning) 862 36 

30 Levantamento e Caracterização do Património Corrente 582 14 

31 Manutenção e Conservação do Edificado 582 7 

32 Manutenção, Projeto e Património 581 7 

33 Medições e Orçamentos 582 24 

34 Metodologia BIM (Building Information Modeling) 582 20 

35 Metodologias no Projeto de Execução - Peças Desenhadas 581 8 

36 Metodologias no Projeto de Execução - Peças Escritas 581 8 

37 Novo Regime Aplicável à Reabilitação de Edifícios e Frações Autónomas 581 10 
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38 Ordenamento do Território e Urbanismo 581 12 

39 Organização de Gabinete 090 7 

40 Plano de Acessibilidade no Âmbito do Dl163/2006 com Influência da SCIE 581 15 

41 Projetar a Eficiência: Organização e Gestão do Atelier de Arquitetura 090 7 

42 Projetar com Archicad 581 33 

43 Projetar com Revit Architecture - Nível 1 581 30 

44 Projetar com Revit Architecture - Nível 2 581 20 

45 Propriedade Horizontal 581 8 

46 Reabilitação de Estruturas 582 21 

47 Reabilitação de Estruturas de Alvenaria 582 8 

48 Reabilitação de Estruturas de Betão Armado e Metálicas 582 8 

49 Reabilitação de Estruturas de Madeira 582 8 

50 Reabilitação e Conservação do Património Arquitetónico 581 21 

51 Reabilitação e Reforço Sísmico do Edificado Antigo 582 8 

52 Reabilitação e Regeneração Urbana 581 7 

53 Reabilitação Estrutural do Edificado Antigo Corrente 582 14 

54 Regimes Legais Gerais Aplicáveis à Arquitetura e ao Urbanismo 581 4 

55 RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 581 7 

56 Sistemas de Adobe na Construção 582 7 

57 Sistemas de Taipa na Construção 582 7 

58 SRUP - Servidões e Restrições de Utilidade Pública 581 4 

59 Térmica de Edifícios - Projeto REH 582 65 

 

 

As sessões ou eventos formativos, não incluídos nesta lista de formações, como sejam seminários, conferências, 

sessões de esclarecimento, workshops, entre outras iniciativas, deverão ser dinamizados com os recursos financeiros 

da Secção Regional, incluindo as suas receitas, não estando assim considerados no plano único da formação. 

 

Durante o ano de 2021, período de reorganização administrativa e de definição dos serviços partilhados, em que 

ainda não existe uma página de internet única, comum a todas as estruturas, a Ordem dos Arquitetos divulgará a sua 

atividade formativa através das páginas de internet, correio eletrónico, newsletters e redes sociais já existentes. 

 

É sobretudo importante reforçar aquilo que manifestámos no nosso programa eleitoral, a aproximação da Ordem dos 

Arquitectos aos estabelecimentos de ensino universitário fortalecendo uma apetência partilhada pela formação, 

investigação e reforço cultural.  
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Manteremos este caminho com as Universidades de Aveiro, Coimbra e Beira Interior, sugerindo a partilha de 

informação e a realização conjunta de ações de formação de especialização. Trabalharemos assim em conjunto e de 

forma integrada na região permitindo que todos os colegas acedam às fontes de saber regionais e locais.  

 

 

REF 021308 FORMAÇÃO | RESUMO 

  

02130801 FORMAÇÃO CONTÍNUA 

02130802 AÇÕES TÉCNICAS DE DIVULGAÇÃO 

02130803 PLATAFORMA E LEARNING 

02130804 FORMAÇÃO E LEARNING 

02130898 RECURSOS HUMANOS E VALORES COMUNS 
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ENCOMENDA 

RESPONSÁVEIS: CARLOS FIGUEIREDO, RENATO REBELO 

ASSESSORES: SARA AZEVEDO 

 

As áreas relacionadas com a encomenda, o concursamento público e privado e a premiação da qualidade 

arquitetónica, contarão com um importante apoio a realizar pelos atuais gestores e coordenadores afetos à Ordem 

dos Arquitectos, ao abrigo de um novo acordo inter-administrativo a realizar em 2021. 

 

O atual cenário profissional, num contexto de instabilidade legislativa (com a recente alteração 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 Ordem dos Arquitectos visando o reforço desta área a bem do 

exercício da arquitetura. 

 

Concursamento Público e Privado 

Como referido, será importante discutirmos entre todos, dentro do atual quadro legislativo (CCP), 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 que deverão ser repensados e restruturados e 

alvo de concertação entre todas as Secções Regionais.  

 

Trabalhar com vista a uma eventual revisão da legislação quanto à promoção concursos de arquitetura a duas fases, 

de exigência distinta em cada uma, em que a segunda fase seria necessariamente premiada ou paga. Promover ainda, 

além dos Concursos de Conceção, Concursos de Ideias que ajudem as estruturas administrativas locais a desenvolver 

ações e planeamento estruturado com apoio dos arquitetos desde o primeiro momento. 

 

Esta área de ação poderá vir a ter uma franca atividade neste triénio, sendo fundamental para a SRC o retorno 

financeiro que resultará da assessoria prestada à encomenda pública e/ou privada. Contudo, torna-se necessário 

simplificar, clarificar e divulgar os meios e critérios de apoio às Entidades Promotoras na elaboração e preparação de 

concursos e prémios.  

 

Objetivos: a realização de um diretório de concursos de arquitetura e urbanismo; prestar consultoria sobre os 

procedimentos concursais aos membros da SRC; dar apoio e assessoria à promoção de concursos como regra na 

encomenda de trabalhos de conceção; apoiar o pelouro da formação no sentido de promover sessões de 

esclarecimento sobre o novo CCP. 
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Premiação da Qualidade Arquitetónica 

Tentaremos estabelecer contactos com autarquias de forma reformular alguns regulamentos de prémios existentes e 

propor novos prémios de arquitetura de modo a que estes se tornem mais eficazes na sua função de promoção da 

qualidade arquitetónica. Existem já vários prémios municipais na região como é o caso do “Prémio Municipal Diogo de 

Castilho” em Coimbra (com edição prevista para 2021) ou o “Prémio Municipal de Arquitetura Januário Godinho” em 

Ovar, a necessitar de ser reavivado, assim como o “Prémio Korrodi” em Leiria, estando no nosso propósito incentivar 

outras autarquias a estabelecer mais prémios, como é o caso da autarquia da Figueira da Foz a quem se proporá o 

estabelecimento do “Prémio de Arquitetura Arq.º Isaías Cardoso”. Proporemos também ao Município do Fundão que 

promova bienalmente “Prémio de Arquitetura Eugénio de Andrade”, com o tema “A Poética na Arquitetura” sendo 

proposta a construção de um pequeno pavilhão que irá, de dois em dois anos, equipando os espaços públicos do 

Fundão e das suas aldeias.  

 

Objetivos: Inventariação e análise de Prémios Municipais de Arquitetura; realizar um diretório de Prémios de 

Arquitetura e Urbanismo; prestar consultoria aos Membros quanto ao esclarecimento de questões no âmbito dos 

prémios localizados na área geográfica da SRC; dar apoio e assessoria à promoção de Prémios de Arquitetura junto de 

entidades públicas e privadas. 

 

 

 

 

 

REF 021309 ENCOMENDA | RESUMO 

  

02130901 PREMIAÇÃO DA QUALIDADE ARQUITETÓNICA 

 INVENTARIAÇÃO E ANÁLISE DE PRÉMIOS MUNICIPAIS DE ARQUITETURA 

 “PRÉMIO MUNICIPAL DIOGO DE CASTILHO” / COIMBRA 

 “PRÉMIO KORRODI” / LEIRIA 

 “PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITETURA JANUÁRIO GODINHO” / OVAR 

 “PRÉMIO DE ARQUITETURA ARQ.º ISAÍAS CARDOSO” / FIGUEIRA DA FOZ (NOVO) 

 “PRÉMIO DE ARQUITETURA EUGÉNIO DE ANDRADE” “A POÉTICA NA ARQUITETURA” / FUNDÃO (NOVO) 

 “PRÉMIO DAS ALDEIAS HISTÓRICAS”; “PRÉMIO DAS ALDEIAS DO XISTO”; “PRÉMIO DAS ÁREAS PROTEGIDAS” 

02130902 CONCURSOS 
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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 de eventos e iniciativas que aproximarão a Ordem dos Arquitetos à região Centro.  

Entendemos que a presença associativa no “terreno” é necessária, se realizada de forma efetiva e constante.  

 

Para tal, é fundamental agregar as atividades a realizar e distribuí-las pelo território. Nesse sentido, o programa da 

área cultural da SRC terá como ponto de partida a ideia de um PÉRIPLO. Para além do carácter itinerante deste 

programa é também necessário que o mesmo seja um baluarte das causas e ideias propostas pela SRC. Algo que se 

identifique à distância e nele se reconheçam os objetivos propostos.  

 

A implementação deste plano estratégico é fundamental para a chamada de atenção e valorização dos assuntos mais 

prementes da arquitetura e da Ordem dos Arquitectos. O programa cultural da SRC completar-se-á com uma série de 

publicações que realçarão a importância do papel do arquiteto na sociedade, e que divulgarão o trabalho realizado 

pela SRC e pelos seus membros. 

 

PROGRAMA CULTURAL  

 

Promoção da Arquitetura 

Tertúlias sobre Arquitetura 

Iniciativa a desenvolver periodicamente, no âmbito do PÉRIPLO, referente à prática profissional do arquiteto no 

sentido de fomentar a união e informação entre pares, estabelecendo um diálogo entre a arquitetura e o processo 

criativo do arquiteto, relacionando-se com os mais diversos temas. 

 

VI Conferência das Ordens 

Evento coorganizado pelas estruturas locais das ordens profissionais dos advogados, arquitetos (SRC), engenheiros e 

médicos e terá lugar no dia 14 de maio de 2021 (sexta-feira, 17:30), no Teatro Viriato, em Viseu, em formato 

presencial e online.  

 

Efemérides e Comemorações 

Comemoração do Dia Mundial da Arquitetura 2021 

Celebrado na primeira segunda-feira de outubro, o Dia Mundial da Arquitetura comemora-se ao longo do mês de 

outubro, o mês da Arquitetura. Em conjunto com o CDN e as restantes SR serão definidos e realizados um conjunto de 
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eventos relacionados com a arquitetura a decorrer na área geográfica da SRC incentivando o contacto e promovendo 

diálogo entre instituições, arquitetos e as comunidades locais (sociedade civil). 

 

Cerimónia de Receção de Novos Membros 

A receção aos novos membros é uma cerimónia organizada com o intuito de dar as boas-vindas aos membros da 

Ordem dos Arquitectos que no ano anterior iniciaram a sua vida associativa.  

 

Iniciativas Específicas 

Fórum Regional 

O 1.º Fórum Regional é uma iniciativa da SRC que visa dar uma voz ativa a todos os membros. Servirá como um 

instrumento fundamental para auscultar e identificar as mais variadas problemáticas da região Centro.  

 

Sessões Técnicas 

Iniciativas com uma forte componente formativa, apresentadas por empresas do sector da construção e outras 

complementares à prática profissional do arquiteto. São apresentações de serviços, produtos, materiais e informações 

práticas sobre as tecnologias úteis para a prática profissional.  

 

Livros e Catálogos 

Publicação de Catálogo “Arquitetura em Contexto Rural” 

O catálogo da exposição “Arquitectura em Contexto Rural - Projetos e Obras na Região de Viseu” pretende dar a 

conhecer a um público mais vasto exemplos interessantes de intervenções arquitetónicas assinadas por arquitetos em 

na região de Viseu, demonstrando assim o papel que a arquitetura pode ter na reinvenção da paisagem construída, 

particularmente evidente no atual momento de transição geracional, entre um mundo rural de subsistência e novas 

formas de habitar as paisagens do interior do país. 

 

Publicação de Catálogo “Exponaav Segundas Segundas” 

Uma iniciativa do antigo NAAV (Núcleo de Arquitectos da Região de Aveiro), representativa do triénio 2017-2019 com 

vários temas que mensalmente se discutiram em formato de tertúlia. Com especial destaque para a arquitetura e o 

território. 

 

Projeto Editorial relativo ao Triénio 2020-2022 “Arquitetura ao Centro” 

Criação de um grupo de trabalho para desenvolver um projeto editorial com a publicação de trabalhos (obras e 

projetos), realizados por arquitetos no território da região Centro. O lançamento está previsto para 2022. 

 

Protocolos  
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Desenvolvimento de um protocolo com a Área das Bibliotecas da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 

das Bibliotecas (DGLAB), um serviço de partilha, entre membros da Ordem dos Arquitectos, de livros relacionados com 

arquitetura, promovendo  assim o debate, a cultura e a partilha de ideias. 

 

 

 

 

 

 

REF 021310 CULTURA | RESUMO 

   

02131001 PROMOÇÃO DA ARQUITETURA  

 TERTÚLIAS SOBRE ARQUITETURA; VI CONFERÊNCIA DAS ORDENS 

02131002 EFEMÉRIDES E CELEBRAÇÕES 

 COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA 2021 

 CERIMÓNIA DE RECEÇÃO DE NOVOS MEMBROS 

02131003 INICIATIVAS ESPECÍFICAS 

 FÓRUM REGIONAL 

 SESSÕES TÉCNICAS 

02131006 LIVROS E CATÁLOGOS 

 PUBLICAÇÃO DE CATÁLOGO “ARQUITETURA EM CONTEXTO RURAL” 

 PUBLICAÇÃO DE CATÁLOGO “EXPONAAV SEGUNDAS SEGUNDAS” 

 PROJETO EDITORIAL TRIANUAL “ARQUITETURA AO CENTRO” 

02131011 PORTAL DOS ARQUITECTOS 

02131013 CERIMÓNIA DE RECEÇÃO AOS NOVOS MEMBROS 

02131006 CARTÃO DE SAÚDE 

02131006 EMAIL PROFISSIONAL 

02131006 RECURSOS HUMANOS E VALORES COMUNS 
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COMUNICAÇÃO   

RESPONSÁVEIS: PEDRO SILVA, CAROLINA FREITAS 

ASSESSORES: 

 

A área da comunicação, no âmbito da estratégia para o triénio 2020-2022, é uma área fundamental para a nova 

Secção Regional Centro da Ordem dos Arquitectos. 

 

Se, por um lado, é importante que a Ordem dos Arquitectos como uma instituição de inquestionável prestígio deva 

chegar aos seus membros e à sociedade a uma só voz, ao mesmo tempo, é indispensável que essa aproximação seja 

feita pelas respetivas Secções Regionais nos assuntos relacionados exclusivamente com a sua área geográfica. 

 

Se existem “áreas de serviços” que podem, e devem, vir a ter uma abordagem integrada de recursos e meios como a 

Secretaria, Tesouraria, Formação, Admissão através do Portal dos Arquitetos, existirão outras áreas de âmbito 

essencialmente regional como a cultura, a encomenda (concursos) e a própria assessoria de imprensa (comunicação) 

que terão o seu espaço e o seu tempo de ação na região.  

 

Será ainda pertinente discutir a definição de uma política e de um plano de comunicação no sentido de questionar as 

tendências de centralização e homogeneização, que grande parte das instituições, por questões tecnológicas e de 

mobilidade, estão a adotar. Esta estratégia de comunicação terá um papel fundamental na redefinição e 

reposicionamento da instituição na vanguarda da arquitetura, dos debates, e da cultura contemporânea.  

 

Comunicação Externa 

 

O plano de Comunicação Externa da Secção Regional Centro terá como objetivo informar e vincular o seu público, 

assim como, procurar influenciar positivamente a opinião pública. As práticas comunicativas deverão levar a 

mudanças na forma como a arquitetura e os arquitetos são vistos.  

 

Esta atividade compreenderá, em 2021, as seguintes ações:   

 

Assessoria de Imprensa Regional 

Parece-nos importante que a SRC possa vir a ter a sua assessoria de imprensa, capaz de nos posicionar nas discussões 

e de dar visibilidade à nossa atuação e contributos.  Em 2021 iniciaremos um processo de análise dos recursos e 

meios, assim como de objetivos e necessidades, com vista à definição de um modelo de assessoria de imprensa que 

assegure de forma eficiente, uma das mais elementares atribuições: ter presença efetiva junto dos seus membros e da 
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sociedade na defesa e promoção dos arquitetos e da arquitetura da região. Neste âmbito será ainda contratado um 

serviço de clipping segundo uma política de cooperação com os restantes Secções Regionais.  

 

Assessoria Gráfica 

Da necessária sistematização formal e gráfica dos diversos documentos para divulgação nos mass-media, até à 

definição dos canais de comunicação mais adequados para cada ação específica. 

Em 2021 iniciaremos um processo de análise dos recursos e meios, assim como de objetivos e necessidades, com vista 

à definição de um modelo de “assessoria gráfica” responsável pela produção de conteúdos (físicos e/ou digitais) 

necessários à divulgação de eventos ou atividades de âmbito regional ou local. Em estreita relação com a área da 

cultura deverão ser desenvolvidos suportes gráficos de qualidade inquestionável para o Fórum Regional, a 

Conferência das Ordens, o Mês da Arquitetura ou o Postal de Boas Festas. 

 

Website da Ordem dos Arquitectos/ Microsite da Secção Regional Centro 

Acompanhar o CDN no desenvolvimento de uma estratégia para a produção de um website único, promovendo uma 

reflexão sobre a sua vocação, necessidades, estruturação e forma de implementação.  

Neste processo, serão estudadas e discutidas várias possibilidades de estruturação dos conteúdos online, de modo a 

permitir funcionalidade e visibilidade dos trabalhos desenvolvidos pelas várias áreas de ação da Secção Regional 

Centro.  

 

Newsletter da Secção Regional Centro 

Envio periódico de uma newsletter por correio eletrónico da SRC. Avisos, Iniciativas, Formação, Protocolos, Concursos, 

Emprego, Exposições, Conferências e Visitas são conteúdos possíveis e a trabalhar com os correspondentes nas várias 

regiões da região Centro.  

 

Redes Sociais 

Dar continuidade ao trabalho, iniciado em 2020, de divulgação das atividades, comunicados, notícias e eventos 

relacionados com os arquitetos e a arquitetura na região Centro nas redes sociais facebook e twitter. Em 2021 

prevemos ampliar a presença da SRC nas redes sociais através de abertura de conta no Instagram e Linkedin.  

 

Campanha Pública  

Concretização de uma campanha pública, promovida pela Secção Regional Centro, para suporte MUPI, a colocar nos 

espaços públicos em zonas de grande tráfego nas 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”. Paralelamente, 
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deverão ser desenvolvidos outros conteúdos relacionados com esta campanha para divulgação noutros suportes, quer 

físicos quer digitais. 

 

Sede provisória da Secção Regional Centro em Aveiro 

Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação própria visando o envolvimento dos membros e a participação 

na dinâmica criativa do bairro ou freguesia em que se insere, através, por exemplo, da criação de um centro de 

documentação com disponibilização de guias de arquitetura aos visitantes, espaço expositivo e eventual serviço de 

cafetaria. 

 

Coordenação da Intervenção Pública  

Consideramos fundamental centrar a nossa atuação no sentido de alertar para os problemas que determinado 

procedimento ou ação possam gerar, e promover o debate com todos os intervenientes numa determinada questão, 

garantindo em simultâneo uma postura de rigor, isenção e responsabilidade, que julgamos ser o dever da instituição.  

 

Protocolos  

Desenvolvimento de protocolos de cooperação e divulgação com o Colégio das Artes (Universidade de Coimbra) e 

com o Departamento de Comunicação e Arte (Universidade de Aveiro), assim como, instituições associações ou 

coletivos de natureza artística responsáveis pela realização de eventos de referência na região Centro (CAPC e Bienal 

Ano Zero em Coimbra, Jardins Efémeros em Viseu, Wool na Covilhã, Cortiçada na Sertã, Proença a Nova e Oleiros, ...) 

 

Comunicação Interna 

 

A comunicação interna terá um papel importante na gestão dos recursos humanos e da própria Secção Regional. 

Englobará ações que visam informar os assessores e colaboradores e órgãos sociais eleitos criando relações verticais 

nos dois sentidos e horizontais no interior da instituição com o objetivo de facilitar a circulação e gestão da 

informação. Este sistema de interações deve ser coerente e consistente com a imagem que a Secção Regional do 

Centro quer passar não só para o exterior como também e em primeiro lugar, para os seus assessores e 

colaboradores.  

 

Observatório Regional da Arquitetura  

O Observatório Regional da Arquitetura consistirá num inquérito, numa cartografia da profissão. O processo passará 

pelo reconhecimento de informação interna já ́existente nas antigas Secções Regionais e pelo levantamento da 

necessidade de obtenção de novos dados, nomeadamente aqueles relacionados com as necessidades formativas e 

com o impacto do confinamento provocado pelo COVID-19 na profissão.  
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REF 021311 COMUNICAÇÃO | RESUMO 

  

02131101 COMUNICAÇÃO EXTERNA 

 ASSESSORIA DE IMPRENSA REGIONAL 

 ASSESSORIA GRÁFICA 

 MICROSITE DA SECÇÃO REGIONAL CENTRO 

 REDES SOCIAIS 

 CAMPANHA PÚBLICA 

 SEDE PROVISÓRIA DA SRC EM AVEIRO 

 COORDENAÇÃO DA INTERVENÇÃO PÚBLICA 

 PROTOCOLOS  

02131102 NEWSLETTER DA SRC 

02131103 JORNAL ARQUITECTOS (JA) 

02131104 MERCHANDISING 

02131105 MAILING COMERCIAL 

02131106 BROCHURAS 

02131107 COMUNICAÇÃO INTERNA / OBSERVATÓRIO REGIONAL 
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CONSELHO DE 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.  

 

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). 

 

Publicitação dos ‘Slides de Deontologia’ 

Publicar, nos meios de divulgação eletrónica da Secção Regional Centro, um conjunto de ‘slides de deontologia’ que 

resumem os principais deveres e direitos dos arquitetos, consagrados no Estatuto da Ordem dos Arquitectos e no 

Regulamento de Deontologia e Procedimento Disciplinar.  

 

Sessões de Esclarecimento da Deontologia 

Organizar sessões de esclarecimentos relativos ao Regulamento de Deontologia e Procedimento Disciplinar, a executar 

por meios telemáticos ou presenciais em função das datas e da evolução situação pandémica que o país atravessa. 

Estas sessões, se presenciais, deverão distribuir-se territorialmente.  
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Acompanhamento do Conselho Diretivo em “Embaixada às CIM” 

O Conselho de Disciplina acompanhará visitas do órgão Diretivo da Secção Regional Centro a diferentes órgãos de 

administração regional.  

 

Proposta de Revisão do Regulamento de Deontologia   

Conforme solicitação do Presidente do Conselho de Disciplina Nacional, este Conselho Regional acompanhará e 

desenvolverá trabalhos com vista à eventual revisão do atual Regulamento de Deontologia e Procedimento Disciplinar. 

 

 

 

 

REF DISCIPLINA | 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 

  

CD03 SLIDES DE DEONTOLOGIA  

 PUBLICAR ‘ON-LINE’ RESUMOS SELECIONADOS DO ESTATUTO E REGULAMENTO DE DEONTOLOGIA 

  

CD04 SESSÕES DE ESCLARECIMENTO  

 ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES DE ESCLARECIMENTO DO ESTATUTO E DO REGULAMENTO DE DEONTOLOGIA 

  

CD05 ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO DIRETIVO   

 ACOMPANHAR O CONSELHO DIRETIVO EM DESLOCAÇÕES A COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS 

  

CD06 REVISÃO DO REGULAMENTO DE DEONTOLOGIA E PROCEDIMENTO DISCIPLINAR    

 PREPARAÇÃO DE REVISÃO DO CÓDIGO DE DEONTOLOGIA  
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III. Conclusão 
 

A Ordem tem a responsabilidade de zelar por um correto ordenamento do território, promovendo e defendendo a 

paisagem, o urbanismo de qualidade, o património edificado, o ambiente, a qualidade de vida e o direito à 

arquitetura. Como tal, é imprescindível que esta secção sirva os seus membros com todos os recursos possíveis, em 

áreas tão cirúrgicas da profissão como o apoio à prática, a admissão ou a disciplina. Este plano de atividades prevê 

esse serviço, de forma sustentável, com claros objetivos que aproximarão arquitetos e Ordem, que defendam a 

atividade profissional e promovam a classe no contexto socioeconómico português. 

Contudo, e devido à recém-formada estrutura regional, para alcançar tais objetivos, é fundamental que a secção se 

estabeleça verdadeiramente na região. E isso significa estar presente, representar e protocolar. Por isso será criada 

uma estratégia inclusiva de toda a região, que percorrerá por completo o território, auscultando o pulso dos nossos 

membros, nas mais diversas áreas e situações. Temos confiança que esta estratégia itinerante será o catalisador 

necessário para despertar a responsabilidade individual dos arquitetos e chamá-los de volta à vida associativa.  

O primeiro passo foi tomado com a criação informal de uma estrutura de correspondentes ativos, que se pretende 

expandir pela região.  

O plano prevê assim, a gestão cuidada e criativa dos recursos, em áreas como a cultura, formação ou comunicação, 

mas marcando presença, promovendo, divulgando e tomando a iniciativa na busca das soluções para os problemas da 

profissão. 

Não nos esquecendo da estrutura da Ordem onde esta secção se insere, este plano serve, na nossa ótica, os melhores 

interesses da região, mantendo as boas relações externas com as mais diversas regiões, mas representando-se a si 

própria com caráter na defesa do direito à arquitetura no Centro. 

 

 

Ana Carolina Freitas 

Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos 
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O Plano de Atividades para o ano de 2021 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 

 

 

 

 


