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7 — 8 JUN ESGOTADA

Estatuto e Deontologia
área ef 090 n.o horas 8 n.o edição 15ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 7 e 8 de junho

horário 9h00 às 13h00 (síncronas)

objetivos

_ conhecer o Estatuto da Ordem dos Arquitectos, 
bem como alguns dos regulamentos complemen-
tares.
_ preparação para as necessidades práticas do 
exercício da profissão em território português.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem 
dos Arquitectos 

equipa formativa Marla Ribeiro, Arquiteta  
_ Especialista em Gestão de Processos 
da Construção.

custo inscrição*

(membros estagiários – valor incluído 
na taxa de inscrição a estágio)
membros estagiários (reinscrição)_ 50 €
membros efetivos_ 64 €

contacto e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/estatuto-e-deontologia.html

—
8 — 14 JUN

Direção de Fiscalização 
de Obra — Nível 1
área ef 582 n.o horas 12 n.o edição 4ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 8, 9 e 14 de junho 

horário 9h30 às 12h30 (9h síncronas) 
          + 3h assíncronas

objetivos

_ enquadramento legal aplicável à atividade; 
principais intervenientes numa obra, respetivas 
competências, qualificações técnicas e responsabi-
lidades.
_ etapas que levam à execução da obra.
_ preparar e executar uma obra em condições de 
qualidade, segurança, prazo e custo.
_ plano de atividades, caminho crítico, cronogra-
ma financeiro e diagrama de recursos.
_ estaleiro e respetiva organização.
_ documentação associada enquanto diretor de 
fiscalização.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e construção civil.

equipa formativa Hélder Silva, Arquiteto
_ Gestor, consultor e diretor de fiscalização na 
área de projeto e promoção imobiliária.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 96 €
não membros_ 144 €

contacto e +info Catarina Barradas  (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/128/
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12 — 19 JUN

Direção de Obra
— Nível 1
área ef 582 n.o horas 16 n.o edição 5ª modalidade FC.INI

modo de realização presencial regime horário pós-laboral

dias 12 e 19 de junho (2 sábados)

local Porto

horário 9h30 às 13h30 e das 14h30 às 18h30 

objetivos

_ direção de obra(s), planeamento de obra(s), coor-
denação e fiscalização de obra(s).
_ fase de elaboração do projeto, para a fase de 
execução da obra.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa Vasco Martins, Arquiteto
_ Pós-graduação em Planeamento, Qualidade e 
Construção de Edifícios e em Segurança e Higiene 
no Trabalho.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 128 €
não membros_ 192 €

contacto e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-obra-n1.html

—
14 — 29 JUN

Projetar com o Revit
Architecture — Nível 1
área ef 581 n.o horas 30 n.o edição 4ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 e 29 de junho

horário 18h00/18h30 às 22h00 (síncronas) 

objetivos

_ conceito BIM.
_ ambiente gráfico do programa e visualização  
de projetos.
_ inserir e editar elementos construtivos  
e de anotação.
_ importar e exportar ficheiros de e para outros 
programas.
_ compor e imprimir um projeto para a fase  
de licenciamento.
_ trabalhar um pequeno projeto completo  
em REVIT ARCHITECTURE.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura, setor da construção e em software 
para BIM [o Revit, da Autodesk].

equipa formativa Jorge Brito, Arquiteto
_ Técnico certificado pela Autodesk, especialista 
em Revit, consultor, formador e consultor em 
implementação.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 160 €
não membros_ 240 €

contacto e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/projectar-revit---1.html

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-obra-n1.html
mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/projectar-revit---1.html
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14 — 15 JUN

Direito de Propriedade
e RJUE
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 2ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 14 e 15 de junho

horário 9h30 às 13h30 (síncronas) 

objetivos

_ identificação, interpretação e aplicação de 
conceitos jurídicos relacionados com o direito da 
propriedade e do direito a edificar, necessários à 
prática profissional.
_ identificação e reconhecimento de todos os 
procedimentos administrativos consagrados no 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área do 
direito de propriedade e RJUE.

equipa formativa 

Maria de Lourdes Fernandes, Advogada
_ Especialista em Direito Público, disciplinar, 
contraordenação, contencioso e  administrativo. 

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 64 €
não membros_ 96 €

contacto e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/direito-de-propriedade-e-rjue.html

—
15 — 16 JUN ESGOTADA

Estatuto e Deontologia
área ef 090 n.o horas 8 n.o edição 16ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 15 e 16 de junho

horário 9h30 às 13h30 (síncronas)

objetivos

_ conhecer o Estatuto da Ordem dos Arquitectos, 
bem como alguns dos regulamentos complemen-
tares.
_ preparação para as necessidades práticas do 
exercício da profissão em território português.

destinatários Arquitetos e Estagiários da Ordem 
dos Arquitectos 

equipa formativa  Diana Eibner Roth, Arquiteta
_ Mestre em Arquitetura, investigadora e 
autora de publicações na área da reabilitação 
e conservação de edifícios.

custo inscrição*

(membros estagiários – valor incluído 
na taxa de inscrição a estágio)
membros estagiários (reinscrição)_ 50 €
membros efetivos_ 64 €

contacto e +info Catarina Barradas  (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/105/

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/direito-de-propriedade-e-rjue.html
mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/105/
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16 — 17 JUN

Coordenação de
Projeto — Nível 1
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 5ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 16 e 17 de junho

horário 14h30 às 18h30 (síncronas) 

objetivos

_ dotar de meios, noções e procedimentos ele-
mentares com o objetivo de desenvolver métodos 
próprios de coordenação de projeto.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura.

equipa formativa Rui Castro, Arquiteto
_ Responsável pela coordenação de vários projetos 
e Docente universitário no curso de Arquitetura.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 64 €
não membros_ 96 €

contacto e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/coordenaccedilatildeo-de-projecto---

niacutevel-1.html

—
17 — 18 JUN

Reabilitação de 
Estruturas de Alvenaria
área ef 582 n.o horas 8 n.o edição 2ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 17 e 18 de junho

horário 9h30 às 13h30 (síncronas)

objectivos

_ ferramentas para diagnóstico e avaliação 
estrutural.
_ medidas de reabilitação e reforço.
_ abordagem aos materiais estruturais mais comuns.
_ sistemas construtivos e estruturais.
_ técnicas de reabilitação/reforço estrutural de 
construções antigas.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa  

Alexandre Costa, Mestre em Engenharia Sísmica 
_ Doutorado em Engenharia Civil, especialista na 
área da reabilitação do património, professor, au-
tor e coautor de inúmeras publicações na área da 
engenharia sísmica e reabilitação de estruturas.

João Miranda Guedes, Engenheiro Civil
_ Membro da direção da Associação Portuguesa 
para a Reabilitação Urbana e Proteção do Patrimó-
nio (APRUPP), professor e coautor de relatórios de 
caracter técnico científico.

custo inscrição*

membros efetivos: 64 € / não membros: 96 €

contacto e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/3_reabilitaccedilatildeo-de-estruturas-

de-alvenaria.html

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/coordenaccedilatildeo-de-projecto---niacutevel-1.html
http://www.oasrn-oasrn.org/coordenaccedilatildeo-de-projecto---niacutevel-1.html
mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/3_reabilitaccedilatildeo-de-estruturas-de-alvenaria.html
http://www.oasrn-oasrn.org/3_reabilitaccedilatildeo-de-estruturas-de-alvenaria.html
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17 — 18 JUN

Direção de Fiscalização 
de Obra — Nível 2
área ef 582 n.o horas 12 n.o edição 2ª modalidade FC.APER

modo de realização presencial regime horário laboral

dias 17 e 18 de junho

local Lisboa 

horário 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00

objetivos

_ fortalecer conhecimentos e reforçar a confiança 
de todos os técnicos em situações comuns na 
passagem da fase de elaboração do projeto para 
a fase de execução da obra. 

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e construção civil.

equipa formativa Hélder Silva, Arquiteto
_ gestor, consultor e diretor de fiscalização na área 
de projeto e promoção imobiliária.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 96 €
não membros_ 144 €

contacto e +info Catarina Barradas  (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/172/

—
18 JUN

SRUP — Servidões
e Restrições de
Utilidade Pública
área ef 581 n.o horas 4 n.o edição 3ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 18 de junho

horário 9h00 às 13h00 (síncronas) 

objetivos

_ abordagem ao estatuto jurídico das servidões 
administrativas, as adicionais restrições de utili-
dade pública e a sua relevância na atividade do 
arquiteto, quer em matéria de conceção de projeto 
arquitetónico, quer no âmbito da elaboração e 
aplicação de planos territoriais. 
_ regimes estabelecidos (principais), referência ao 
regime da legislação extravagante em matéria de 
servidões e restrições de utilidade pública.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.
 
equipa formativa  

Ana Queiroz do Vale, Urbanista, Arquiteta e Jurista
_ professora e consultora especializada nas áreas 
de ordenamento do território, gestão urbanística, 
riscos e políticas públicas, e do direito do urbanis-
mo, ordenamento do território e ambiente

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 32 €
não membros_ 60 €

contacto e +info Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/129/

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/172/
https://www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-fiscalizaccedilatildeo-de-obra-n1.html
mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/129/
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18 — 22 JUN

Gestão e Coordenação
de Obra — Nível 1
área ef 582 n.o horas 12 n.o edição 4ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 18, 21 e 22 de junho

horário 18h30 às 21h30 (9h síncronas) 
          + 3h assíncronas

objetivos

_ definições adequadas à construção.
_ principais intervenientes numa obra, competên-
cias, qualificações técnicas e responsabilidades.
_ sistema de qualificação inerente à atividade 
da construção.
_ regulamentação referente à elaboração de 
projetos.
_ caminho a percorrer até chegar à fase de obra, 
importância do controlo do tempo (planeamento) 
e custos.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa Vasco Martins, Arquiteto 
_ Pós-graduação em Planeamento, Qualidade e 
Construção de Edifícios e em Segurança e Higiene 
no Trabalho. 

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 96 €
não membros_ 144 €

contacto e +info Catarina Barradas  (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/130/

—
21 — 25 JUN

Reabilitação 
e Conservação
do Património
Arquitetónico
área ef 582 n.o horas 21 n.o edição 1ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 21, 22, 23, 24 e 25 de junho

horário 9h30 às 13h30 e das 13h30 às 15h30

objetivos

_ dotar de conhecimentos, processos e metodolo-
gias para uma atuação qualificada na área da rea-
bilitação, conservação e manutenção do patrimó-
nio construído, incluindo a prestação de serviços 
nas áreas de projeto, estudos complementares, 
consultoria e gestão, abrangendo todo o ciclo de 
vida do edifício ou conjunto edificado.

destinatários Arquitetos, arquitectos estagiários, estu-
dantes de Arquitectura e/ou outros profissionais 
da área da reabilitação e conservação de edifícios.
 
equipa formativa  Diana Eibner Roth, Arquiteta
_ Mestre em Arquitetura, investigadora e autora de 
publicações na área da reabilitação e conservação 
de edifícios.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 168 €
não membros_ 252 €

contacto e +info Catarina Barradas  (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/16/

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/130/
https://www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-fiscalizaccedilatildeo-de-obra-n1.html
mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/16/
https://www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-fiscalizaccedilatildeo-de-obra-n1.html
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25 — 26 JUN

RJUE – Regime Jurídico
da Urbanização
e da Edificação
área ef 581 n.o horas 7 n.o edição 3ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário misto

dias 25 e 26 de junho 

horário 14h30 às 18h00 ou das 9h30 às 13h00  

objetivos

_ esclarecimento dos principais aspetos do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação. A realização 
de operações urbanísticas pressupõe a sua confor-
midade com as normas que lhes sejam aplicáveis.

destinatários Arquitetos, arquitetos estagiários, 
estudantes de Arquitetura e/ou outros profissio-
nais da área da arquitetura.

equipa formativa José Saraiva de Lemos, Advogado

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 56 €
não membros_ 84 €

contacto e +info Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/14/ 

—
26 JUN — 17 JUL

Medições e Orçamentos
área ef 582 n.o horas 28 n.o edição 1ª modalidade FC.APER

modo de realização presencial regime horário pós-laboral

dias 26 de junho, 3, 10 e 17 de julho (sábados)

local Porto

horário 10h00 às 13h30 e das 14h30 às 17h30

objetivos

_ dotar de conhecimentos e competências 
técnicas relevantes para o exercício da atividade 
profissional do arquiteto, sendo fundamental para 
a gestão e controlo económico do projeto desde as 
fases prévias à de execução.
_ definir e quantificar os custos necessários à exe-
cução de uma obra, como prática da Arquitectura.

destinatários Arquitetos da Ordem dos Arquitectos, 
engenheiros/engenheiros técnicos, outros técni-
cos, profissionais e todos os interessados na área 
da orçamentação.

equipa formativa Nelson Bertini, Orçamentista
_ Com vasta experiência profissional na área de 
desenho técnico, sector de medições e orçamentos.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 224 €
não membros_ 336 €

contacto e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/mediccedilotildees-e-orccedilamentos.html

mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/14/
mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/mediccedilotildees-e-orccedilamentos.html
https://www.oasrn-oasrn.org/instruccedilatildeo-do-processo.html
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28 — 29 JUN

Estatuto e Deontologia
área ef 090 n.o horas 8 n.o edição 17ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 28 e 29 de junho

horário 9h00 às 13h00 (síncronas)

objetivos

_ conhecer o Estatuto da Ordem dos Arquitectos, 
bem como alguns dos regulamentos complemen-
tares.
_ preparação para as necessidades práticas do 
exercício da profissão em território português.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem 
dos Arquitectos 

equipa formativa  Nuno Duborjal, Arquiteto
– Relator do Conselho de Disciplina da Ordem 
dos Arquitectos.

custo inscrição*

(membros estagiários – valor incluído 
na taxa de inscrição a estágio)
membros estagiários (reinscrição)_ 50 €
membros efetivos_ 64 €

contacto e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/estatuto-e-deontologia.html

—
28 — 29 JUN

Organização
do Gabinete
área ef 090 n.o horas 7 n.o edição 1ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 28 e 29 de junho

horário 18h00 às 21h30 (síncronas) 

objetivos

_ otimização do planeamento e da gestão de 
tarefas, organização do espaço de trabalho.
_ desenvolver competências de planeamento / 
gestão de tarefas.
_ fomentar a otimização da gestão do tempo.
_ sistematizar informação / gestão de processos.
_ promover a organização do espaço de trabalho.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa Marla Ribeiro, Arquiteta
_ Especialista em Gestão de Processos  
da Construção.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 56 €
não membros_ 84 €

contacto e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/organizaccedilatildeo-de-gabinete.html

 

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/estatuto-e-deontologia.html
mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/organizaccedilatildeo-de-gabinete.html
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28 — 30 JUN

Eficiência Energética
em Arquitetura
área ef 582 n.o horas 15 n.o edição 4ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 28, 29 e 30 de junho

horário 9h30 às 13h30 (12h síncronas) 
          + 3h assíncronas

objetivos

_ técnicas de Arquitetura energeticamente eficiente.
_ desenvolvimento de procedimentos associados à 
envolvente térmica dos edifícios, ventilação natu-
ral e partido da inércia térmica dos edifícios.
_ recurso à captação das energias renováveis. 
_ cumprimento da legislação térmica em vigor.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa Marlene Roque, Arquiteta
_ Especialista em Acústica de Edifícios e Perita 
Qualificada de Certificação Energética de Edifícios.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 120 €
não membros_ 180 €

contacto e +info Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/131/

* valores isentos de iva, ao abrigo do artigo 9.o do código do iva

mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/131/

