
CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA

4 de fevereiro de 2021

18:00 (GMT)

No termo do artigo 26º, nº 3 do Estatuto da Ordem dos Arquitectos, aprovado pela Lei nº 113/2015, de 28 de agosto, convoco a  
Assembleia Regional Ordinária dos Arquitetos inscritos pela Secção Regional do Norte para reunir, no dia 4 de fevereiro de 2021, 
pelas 18:00 horas, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto 1 Apreciação e aprovação do Relatório de Actividades do Conselho Directivo Regional do Norte do ano de 2020;

Ponto 2 Apreciação e aprovação do Plano de Actividades do Conselho Directivo Regional do Norte para o ano de 2021;

Ponto 3 Outros assuntos sem caracter deliberativo

Na Assembleia poderão participar todos os membros efetivos que se encontrem com inscrição em vigor e no pleno exercício dos 
seus direitos. 

Em face do atual contexto que coloca Portugal numa situação de estado de emergência oportunamente declarado e ora prorrogado 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021 publicado no 2º Suplemento da Série I do Diário da República n.º 8/2021, de 
2021-01-13, consequência da grave situação de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19, são introduzidas as adaptações 
necessárias a esta conjuntura pelo que, a Assembleia, será realizada na data e hora previstas exclusivamente através de meios 
telemáticos com recurso a plataforma eletrónica. 

Agradece-se que os membros que pretendam participar efetuem até ao dia 2 de fevereiro às 13:00 horas o seu registo prévio  
(enviando nome completo e n.º de membro) para o e-mail: assembleiaregional@oasrn.org  

Os documentos referidos no ponto um e dois da Ordem de Trabalhos poderão ser consultados na página web da Ordem dos  
Arquitectos em: https://www.oasrn-oasrn.org/planorelatorio.html A documentação poderá também ser consultada presencialmente 
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na sede da OASRN sita à Rua Àlvares Cabral n.º , nº 144, no Porto desde que feita a competente marcação prévia junto dos  
serviços da Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos.

Se, à hora marcada não se encontrarem em linha na sala da plataforma eletronica, pelo menos, metade dos membros efetivos que 
se encontrem com inscrição em vigor e no pleno exercício dos seus direitos, a reunião terá início meia hora depois, com a presença 
do número de membros que estiverem presentes, conforme o artigo 16º, nº 6 do Estatuto da Ordem dos Arquitectos.

Porto, 26 de janeiro de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos
Manuel Ferreira, Arquiteto 
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