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2. RESPONSÁVEIS PELA ÁREAS TEMÁTICAS
Conselho Diretivo Regional
Pelouros
Áreas Temáticas
Responsáveis
Subtemas
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Luís Matos
Relações Institucionais
Ana Alves Pinto
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Ruben Martins
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Atividades
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Administrativa e Código
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Território
Luís Matos
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Políticas Territoriais
Instituição
Orgânica Territorial
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Orgânica Interna e
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Regulamentos
Órgãos e Colégios
Orgânica Digital
Ana Alves Pinto
Sites
Redes Sociais
Portal
Imobiliário
Ricardo Latoeiro
Instalações
Gestão Financeira
Ruben Martins
Orçamento
Financiamento
Tesouraria
Qualificações Profissionais Natacha Sabino
Admissão
Natacha Sabino

Equipa

*As equipas são constituídas conforme as especificidades das tarefas, dentro da estrutura do CDR;
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3. PRESIDÊNCIA
Luís Matos
O ano de 2020 afigurou-se como um marco na história da Ordem dos Arquitectos, pela
sua descentralização.
Considerando 2020 o ano de transição e de grande mudança na O.A., pela sua nova
distribuição regional pelas sete secções, previstas nos Estatutos da O.A., e pela
necessidade de maior proximidade e conhecimento das realidades profissionais dos
arquitetos em todo o país, surgiram constrangimentos inevitáveis, mitigados por várias
medidas tomadas por este conselho diretivo regional (CDRAlg).
Como resultado da nova secção regional, foi eleita a equipa do atual CDRAlg. Saliento a
falta de estrutura física, recursos humanos e financeiros para a atuação do CDRAlg e
evidencio o empenho do grupo, assumindo cada um múltiplas tarefas na preparação e
adaptação às diversas dimensões da atividade de uma secção regional.
Após a tomada de posse deste CDRAlg, destaca-se a principal preocupação no
cumprimento do Regulamento de Organização e Funcionamento das Estruturas Regionais
e Locais da Ordem dos Arquitectos (ROFERLOA).
Por decisão do Conselho Diretivo Nacional, ao contrário do disposto no ROFERLOA, foi
deliberada a criação e cumprimento de um Acordo de Cooperação Interadministrativo,
entre secções regionais e estrutura nacional, nunca aceite por este CDRAlg por considerar
que não resolvia a inexistência de estrutura funcional e ainda iria criar disparidades entre
secções, o que posteriormente se veio a verificar.
Para a região do Algarve, o ano 2020 foi de viragem na forma de relacionamento com as
entidades regionais, pelas ações de representação institucional realizadas, de modo a
incrementar a visibilidade e influência da SR Algarve da O.A.; foi de viragem também na
forma como iniciámos o contato com os membros, agentes ativos do território, com o
intuito de discutir e promover a afirmação e valorização da arquitetura na região.
Os tempos pandémicos que vivemos, que marcarão as futuras gerações, são para este
CDRAlg mais um motivo de união e fortalecimento do grupo que, com toda a
responsabilidade, apresenta o presente relatório.
3.1. REPRESENTAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Luís Matos
A Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitectos, através do seu conselho diretivo,
tem sido a representante da Ordem do Arquitetos junto dos organismos regionais e locais,
formalizando e mantendo ativas as relações institucionais, defendendo os interesses e
5
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valores da arquitetura junto das entidades que medeiam a intervenção no território
algarvio.
Apesar de terem sido feitos pedidos de reunião junto dos 16 Municípios do Algarve, foram
apenas respondidas e concedidas as seguintes reuniões:
12/11 CM Lagoa
12/11 CM Faro
18/11 CM Silves
19/11 CM Loulé
27/11 CM Aljezur
17/12 CM Castro Marim
3.1.1.ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALGARVE (AMAL)
Luís Matos / Ricardo Latoeiro
Sendo a AMAL uma associação de direito público cuja missão é potenciar o
desenvolvimento dos 16 municípios algarvios e reforçar a identidade da região, é de todo
o interesse da Secção Regional do Algarve estabelecer uma relação institucional próxima
com esta Comunidade Intermunicipal.
É amplamente reconhecido todo o trabalho a desenvolver em colaboração e parceria com
os municípios, quer no que respeita aos procedimentos administrativos estreitamente
ligados à atividade profissional dos arquitetos, quer na promoção dos valores da
arquitetura em diversas ações promovidas ou a promover a nível municipal.
Foi feito um pedido de reunião e reforçado por diversas vezes esse mesmo pedido, de
modo a apresentar os serviços da Ordem dos Arquitectos, assim como verificar eventuais
planos estratégicos e/ou grupos de trabalho aos quais poderíamos nos envolver. Seria
ainda importante para apresentar as iniciativas que estamos a desenvolver (como o
Prémio Regional de Arquitetura) e aos quais a AMAL poder-se-ia associar.
Até ao final de 2020 não foi possível realizar qualquer reunião.
3.1.2.PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS
Luís Matos / Ricardo Latoeiro
Pretende-se mediar e apoiar, dentro das suas competências territoriais, o programa
“Bairros Saudáveis”. Trata-se de um programa público, de natureza participativa,
para melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida em territórios
vulneráveis. Saúde não é só ausência de doença.
É um programa de pequenas intervenções, através do apoio a projetos apresentados por
associações, coletividades, organizações não governamentais, movimentos cívicos e
organizações de moradores, em articulação com as autarquias, as autoridades de saúde
ou demais entidades públicas. Visa sobretudo dar algum poder, no sentido de “poder
fazer”, a comunidades residentes e pessoas ou organizações intervenientes em territórios
vulneráveis.
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O Programa foi criado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 52-A/2020, de 1 de
julho e irá vigorar até dezembro de 2021.
O Programa financia, com um montante máximo de 50.000 euros, projetos apresentados
através de procedimento de concurso por parcerias locais para melhorias nesses
territórios. A dotação do Programa é de 10 milhões de euros (2020-2021).
Tem como objetivos específicos:
• Promover iniciativas de desenvolvimento local e de capacitação das comunidades
locais, dando apoio material e institucional à auto-organização da população e à
sua participação na melhoria das respetivas condições de vida e dos
determinantes em saúde;
• Viabilizar intervenções céleres e eficazes que criem comunidades mais resilientes,
inclusivas e saudáveis, através da transformação do capital social e humano, da
cidadania ativa e do trabalho em rede;
• Promover o desenho e a gestão participados na construção e requalificação de
espaços públicos e/ou comuns mais seguros, inclusivos e saudáveis, que
valorizem o desenvolvimento humano e a sustentabilidade ambiental;
• Eliminar barreiras ou fatores de discriminação, contribuindo para uma imagem
positiva das diferentes comunidades que partilham o espaço local e combatendo
informações falsas ou estigmatizantes.
Mais informações em: www.bairrossaudaveis.gov.pt
https://www.bairrossaudaveis.gov.pt/participar/consulta-publica/index.html
Foram feitas diligências, por mais de uma vez, a solicitar uma reunião para poder aferir
eventuais sinergias e de como poderia a Ordem associar-se a este evento, contudo sem
qualquer sucesso. Esta pretensão ficou sem efeito, contudo voltou a ser reforçado o
pedido em 2021.
4. SOCIEDADE
Luís Matos / Ana Alves Pinto
Importância de um papel ativo na Sociedade
Visando dinamizar o espaço da sede, procurar-se-á estabelecer parcerias com entidades
externas através da organização de atividades conjuntas.
A nova “Casa dos Arquitetos” no Algarve deverá funcionar como espaço agregador da
comunidade profissional e promover uma relação de proximidade entre os arquitetos e a
Sociedade.
Foram feitas diversas diligências com entidades públicas, assim como análise do mercado
face às necessidades físicas de uma sede, as quais ficaram pendentes devido à indefinição
orçamental para o futuro. Ficou definida a estratégica de que é do interesse da Secção
Regional ficar sediada junto das entidades governamentais às quais possui uma maior
relação direta por motivos profissionais.
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4.1. CULTURA E PROMOÇÃO
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
A programação da Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitectos para 2020/2021
visa estender a atividade cultural a toda a região, descentralizando e movendo iniciativas
para algumas das principais cidades.
Serão realizadas iniciativas como a Cerimónia de Receção aos Novos Membros, o Prémio
Regional de Arquitetura, o Roteiro Arquitetónico do Algarve e Ações de Sensibilização.
Apostando numa relação cada vez mais próxima com os membros da Secção Regional,
pretende-se desenvolver uma série de exposições com artistas locais e levá-las a
diferentes cidades algarvias.
As JIA-Jornadas Internacionais de Arquitetura serão realizadas com vista a tornarem-se
um evento de destaque na Arquitetura Nacional.
Pretende-se a dinamização do espaço da Sede da OA-SRAlg, através de uma programação
regular e diversificada de atividades como exposições, conferências, sessões de cinema,
sessões técnicas, lançamento de publicações, entre outros eventos. Acreditamos que a
consistência e regularidade da programação aproximará os membros.
A colaboração com entidades parceiras externas, através da coorganização de atividades,
constituirá um importante contributo para a criação desta dinâmica.
Promover o Algarve também como destino turístico cultural e arquitetónico, contribuindo
para uma menor sazonalidade na região.
Manteve-se o pretendido, contudo algumas ações foram adaptadas ao estado de
emergência que vivemos devido à pandemia. Não foi elaborado a Cerimónia de Receção
aos Novos Membros, apesar de o Prémio Regional de Arquitetura e o Roteiro
Arquitetónico terem sido invocados na Cerimónia de Apresentação Pública da Secção
Regional. Foram criados os grupos de trabalho correspondentes, devendo ser publicitados
os respetivos regulamentos em 2021. Devido à indefinição orçamental e ao estado de
emergência, não foi possível ainda proceder à concretização de uma sede física.
Para as JIA (Jornadas Internacionais de Arquitetura) foram lançadas algumas premissas
que permitem que em 2021 se crie um Grupo de Trabalho para a elaboração da primeira
edição, a qual se desenvolverá no mês da Arquitetura (outubro).
4.1.1.CERIMÓNIA DE RECEÇÃO AOS NOVOS MEMBROS
Ana Alves Pinto / Natacha Sabino
A Cerimónia de Receção aos Novos Membros será organizada com o intuito de dar as
boas-vindas aos membros da Ordem dos Arquitectos que no ano anterior iniciaram a sua
vida associativa.
Este é um momento de excelência para as empresas entrarem em contato, pela primeira
vez, com os novos arquitetos.
Esta ação não foi elaborada por não existir sede. Os membros em 2020 ainda tiveram de
ir a Lisboa para poderem proceder à formação obrigatória.
8
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4.1.2.COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA ARQUITETURA
Luís Matos / Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
A iniciativa tem como intenção prolongar as comemorações do Dia Mundial da
Arquitetura a todo o mês de outubro, através da divulgação de um conjunto de eventos
culturais relacionados com a Arquitetura, organizados por cidadãos, instituições e
membros e que decorram dentro da área geográfica da secção regional.
Pretende ainda potenciar a produção de atividades culturais de Arquitetura, incentivando
o contacto entre criadores e instituições.
No dia 1 de outubro, na Pousada Pestana do Palácio de Estoi, realizou-se a apresentação
pública da nova Secção Regional do Algarve, que contou com a presença do Presidente da
Ordem dos Arquitectos, Arq. Gonçalo Byrne.
4.1.3.PRÉMIO REGIONAL DE ARQUITETURA
Luís Matos / Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
Consiste na atribuição de um prémio à melhor proposta apresentada a concurso, em
diferentes categorias de obras, selecionada por um júri renovado para cada edição. O
Prémio incluirá a realização de uma cerimónia pública, prevista para o dia 4 de outubro,
onde será ainda anunciado o vencedor e lançada a edição seguinte, com apresentação do
novo júri e do novo Regulamento. Pretende-se que a apresentação do prémio seja
conjugada com a elaboração de exposições e conferências.
Foi publicitada esta ação na apresentação pública da nova Secção Regional do Algarve em
Estoi, tendo sido criado um grupo de trabalho para elaboração do regulamento, de modo
a lançar o evento durante o ano de 2021.
4.1.4.ROTEIRO ARQUITETÓNICO DO ALGARVE
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
Elaboração e divulgação online do Roteiro Arquitetónico do Algarve, incentivando assim
a Sociedade e os Municípios a valorizarem a qualidade arquitetónica como um ativo
territorial no seu desenvolvimento.
Colaborar para a identificação de elementos culturais e arquitetónicos da região, de modo
a contribuir para o seu processo de classificação, permitindo a proteção dos mesmos e
evitando a sua possível destruição ou degradação.
Foi publicitada esta ação na apresentação pública da nova Secção Regional do Algarve em
Estoi, tendo sido criado um grupo de trabalho para elaboração do regulamento, de modo
a lançar o evento durante o ano de 2021.
4.1.5.SESSÕES TÉCNICAS
Ana Alves Pinto / Ruben Martins
Estas sessões pretendem ter uma forte componente formativa, apresentadas por
empresas do sector da construção e outras complementares à prática profissional do
9
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arquiteto. Serão apresentações de serviços, produtos e informações práticas sobre as
tecnologias úteis para a prática profissional.
Foram feitas todas as diligências e contatos em 2020 de modo a poder avançar com as
sessões técnicas no início de 2021.
4.1.6.JIA – JORNADAS INTERNACIONAIS DE ARQUITETURA
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
Jornadas que pretendem divulgar o trabalho desenvolvido por arquitetos da região, de
forma a dar a conhecer as várias abordagens e metodologias, potenciando, ao mesmo
tempo, relações de proximidade com arquitetos internacionais em mercados de interesse
para os membros da Secção Regional Algarve. Pretende-se ainda que o evento seja
complementado por exposições de produtos e soluções para a construção, instalações
artísticas e culturais, workshops técnicos, momentos de interação e networking.
Foram debatidas várias estratégias de base, de modo que em 2021 se crie um Grupo de
Trabalho para a elaboração da primeira edição, a qual se desenvolverá no mês da
Arquitetura (outubro). Nota que as estratégias têm por base os temas de atualidade que
se relacionam diretamente com a profissão.
4.1.7.JORNADAS EUROPEIRAS DO PATRIMÓNIO NOS MONUMENTOS DO ALGARVE
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
DRCALG
As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa anual do Conselho da Europa e
da União Europeia que envolve mais de 50 países, no âmbito da sensibilização dos povos
europeus para a importância da salvaguarda do Património. Neste sentido, cada país
elabora anualmente um programa de atividades a nível nacional, a realizar em setembro,
acessível ao público gratuitamente.
A ideia base da iniciativa é promover o acesso aos monumentos e sítios, convidando à
participação ativa na descoberta de uma herança cultural comum, implicando o
envolvimento dos cidadãos europeus com o património cultural. Os objetivos principais
são reforçar os sentimentos de identidade cultural, de memória coletiva e de afirmação
de um património comum cuja riqueza reside na sua diversidade. As Jornadas Europeias
do Património representam, por isso, uma celebração da solidariedade internacional, do
diálogo e da diversidade culturais, constituindo momentos de reapropriação dos vestígios
culturais do passado.
Todos os anos a DGPC como coordenadora nacional desta celebração convida as
entidades públicas, privadas, coletivas ou individuais a aderirem organizando iniciativas
nos dias definidos cada ano.
No seguimento da reunião com a Direção Regional de Cultura e Património do Algarve,
ficou agendada a participação na próxima edição de 2021, sendo que se aguarda o tema
do ano de 2021 para aferirmos conjuntamente o formato e a própria participação da
10
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Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitectos. Contudo, toda e qualquer
participação procurará sempre a promoção do património e de projetos e obras que visem
a reabilitação.
Foram feitas várias diligências para a participação da Secção Regional, sendo que ficou
acordado a melhor definição da colaboração quando se souber o tema referente à edição
de 2021. Neste âmbito decorreu uma reunião com a DRC Algarve no dia 22 de setembro.
Ficaram ainda acordadas novas reuniões para 2021.
4.1.8.SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
Promoção do evento
https://mobilityweek.eu/2020-participants/?year=2020&country=PT
https://apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=138&sub2ref=168
Foi divulgado o evento nas redes sociais.

4.1.9.FESTIVAL INTERNACIONAL DAS ARTES
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
CMF e CML
- Setembro/outubro/novembro/dezembro
- Promover o evento e aferir uma eventual parceria
Mais informações em festivalveraoazul.com
Devido ao estado pandémico, esta ação não se realizou.
4.1.10.PERCURSOS PERFORMATIVOS NO PATRIMÓNIO
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
CM Lagoa
- Setembro/outubro/novembro/dezembro
- Promover o evento e aferir uma eventual parceria
Mais informações em festivalveraoazul.com
Devido ao estado pandémico, esta ação não se realizou.
4.1.11.WEBINAR SOBRE DESPORTO ACESSÍVEL
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
Teia D’Impulsos; CM Portimão
Coordenação de sessão
A SR Algarve participou neste Webinar, no dia 25 de novembro, através da moderação da
Vice-Presidente do Conselho Diretivo Regional, Arq. Ana Alves Pinto.
4.1.12. AUTÓDROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
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F1; MotoGP; AIA; CM Portimão
- Conferência online com o Arquiteto Autor do Projeto, Ricardo Pina
- Visita ao AIA com o Arquiteto Autor do Projeto, Ricardo Pina
- Call For Papers
No dia 2 de novembro, foi realizada uma conferência digital com a apresentação do
projeto e obra do AIA, com a participação dos arquitetos autores do projeto de
arquitetura e com a mediação do Arq. Ruben Martins. No final desta conferência ficou
acordado o agendamento de uma visita guiada ao AIA, após o estado pandémico,
presencialmente no verão de 2021.
4.1.13.INTERNACIONAL CONFERENCE ON DIGITAL CREATION IN ARTS AND COMMUNICATION
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
UALG
- Promover o evento e aferir uma eventual parceria
O evento foi promovido nas redes sociais da Secção Regional.
4.1.14.BIENAL IBÉRICA DE PATRIMÓNIO CULTURAL
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
CM Loulé / Valladolid 2020
- Promover o evento e aferir uma eventual parceria
Mais informações em www.bienalarpa.pt
Não foi possível colaborar em 2020 pela indefinição orçamental e pelos constrangimentos
provenientes da pandemia. Em 2021 o evento assume outras cidades anfitriãs, onde não
consta nenhuma da região do Algarve.
4.1.15.PARTICIPAÇÃO NAS REVISÕES DOS PLANOS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS
Luís Matos / Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
CCDR / AMAL / DRAOT
Os Planos Municipais de Ordenamento do Território são cada vez mais o reflexo da
responsabilização dos municípios sobre as opções em matéria de ordenamento do
território.
A Secção Regional do Algarve, apresenta-se disponível para fazer chegar os contributos
da Ordem dos Arquitetos, promovendo a criação de grupos de trabalho, que participem
na apresentação e discussão dos PMOT e Regulamentos Municipais, acompanhando as
propostas do regime do uso do solo, dos modelos de evolução previsível de ocupação
humana e de redes e sistemas urbanos, da utilização sustentável dos recursos territoriais
e consequente criação que um quotidiano que permita contribuir positivamente para a
qualidade de vida dos cidadãos, bem como para o desenvolvimento social, económico,
cultural e ambiental.
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Após as várias diligências com os Municípios, promovemos a apresentação e o debate
sobre as alterações aos Planos Municipais dos Municípios, assim como temas transversais.
4.1.19 O CUBO DE RUBIK
Luís Matos / Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
Espaço de debate e apresentação de ideias sobre temas.
- Promover o evento e aferir uma eventual parceria
Temas exemplo a serem debatidos:
DEBATE SOBRE DIREITOS DE AUTOR
Promoção de debate sobre a temática dos direitos de autor aplicados à Arquitetura.
Exemplos de outras profissões e exemplos da aplicação dos direitos de autor noutros
países.
A NOVA LEI DOS SOLOS
Exemplo dos planos de pormenor de Faro
EFEITOS DA PANDEMIA NA ECONOMIA
Juntar ARS, Ordem dos Economistas, Turismo e UALG (houve inscrições recorde nas
universidades em 2020, o que poderá ser um dos pontos a explorar)
DESAFIOS E VANTAGENS DO INTERIOR
Falar sobre a serra e o barrocal. Aludir à Côte d’Azur para promover a ideia. Falar sobre o
novo aeroporto privado de Loulé e dos projetos estruturais de loteamento em zonas do
interior.
Seguiu-se o programa e foram apresentados os seguintes eventos:
02.11.2020 - Apresentação do “Autódromo Internacional do Algarve”, com a presença dos
arquitetos autores do projeto (Ricardo Pina, Paulo Simões, Jorge Guerreiro e Pascoal
Santos). Moderação de Ruben Martins (CDR).
Disponível em: https://youtu.be/f75sqSiUTsU
17.12.2020 - Conferência “Lei de bases da política pública de solos”, com a participação
da Dr.ª Fernanda Paula Marques de Oliveira, responsável pela Comissão para a Revisão
da Lei dos Solos; do Arq. Filipe Cunha, Chefe de Divisão de Ordenamento do Território e
Regeneração Urbana da Câmara Municipal de Faro e do Arq. Paisagista Gonçalo Duarte
Gomes, Delegado Sul da Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas. Moderação
de Luís Matos (CDR).
Disponível em: https://youtu.be/mDsdF7kih54
19.12.2020 - I Edição de “Oficinas para famílias”. Este evento ocorreu durante o período
de férias escolares e foi realizado numa parceria com o Município de Olhão e o Museu
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Municipal de Olhão, onde pais e filhos se reuniram no Museu de Olhão e puderam
construir pequenas maquetas de casas típicas da cidade. “Cubos e Casas, Casas e Cubos”
decorrer no Museu Municipal de Olhão.
4.1.20 TERTÚLIAS
Luís Matos / Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
Promoção de tertúlias entre colegas a levar a cabo mensalmente, percorrendo os vários
concelhos do território.
Seguiu-se o programa e foram apresentados os seguintes eventos:
17.11.2020 - I edição sob o tema “Desafios”, com a moderação de Luis Matos (CDR).
09.12.2020- II edição sob o tema “Re-qualificar”, com a moderação de Ricardo Latoeiro
(CDR).
4.1.21 CONFRONTO DE GERAÇÕES
Luís Matos / Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
Confronto de gerações relativamente à importância da Arquitetura e as grandes
dificuldades, especificidades e desafios da profissão, cultura e cidade ao longo dos
tempos.
Não foi possível avançar com este evento devido ao estado pandémico. Pretende-se
incluir este tema dentro do JIAA de 2021.
4.1.22 BOLSA AVAE
Luís Matos / Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
A Bolsa AVAE (Arquitectos Voluntários de Apoio a Emergências), criada anteriormente
pela Secção Regional Sul durante o ano de 2017 na sequência dos incêndios que
fustigaram o centro do país durante os meses de junho e outubro. Com o incêndio de
agosto de 2018 na Serra de Monchique, foi disponibilizada a bolsa AVAE junto da Câmara
Municipal com incidência e um novo apelo, através de um Convite à Participação para os
membros da região do Algarve, sem, contudo, ter tido sucesso. Face à capital importância
dos incidentes naturais, acrescido à problemática das alterações climáticas, pretende a
SRALG proceder à criação de uma bolsa de arquitetos de emergência, os quais estejam
disponíveis a, em casos excecionais, poderem dar respostas às necessidades das próprias
circunstâncias. Pretende-se ainda no decorrer do ano de 2021 proceder à elaboração dum
grupo de trabalho de modo a poder aferir as estratégias, protocolos e necessidades tipo
que poderão advir de novo incidente, de modo a ficar estipulado o “modus operandi” para
uma intervenção mais célere e eficiente.
Existindo um protocolo assinado pela extinta Secção Regional Sul, verificou-se que o
protocolo não era eficiente. Neste sentido, e porque este tema é muito importante, ficou
acordado que a estratégia da bolsa deverá ser consequência de uma proposta de
Arquitetura de Emergência que deverá arrancar em debate durante 2021 com a
promoção de envolvimento dos membros e da sociedade em geral.
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4.1.23 COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DE TAVIRA
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro / Ruben Martins
Tavira foi a primeira urbe do Algarve, após a fundação de Portugal, a ser reconhecida
como cidade, acontecimento que reflete a sua importância no contexto nacional e da
região sul do país, em particular nos séculos XV e XVI, período da expansão portuguesa
As comemorações vão iniciar-se no dia 16 de março, data em que se completam 500 anos
sobre a decisão de D. Manuel I de elevar Tavira a cidade.
Muitos acontecimentos de importância nacional e internacional tiveram Tavira como
centro estratégico e operacional. Após a tomada de Ceuta em 1415, D. João I, os infantes
e chefias militares, permaneceram, em Tavira, nos primeiros dias de setembro e, em
cerimónia régia na Igreja de Santa Maria do Castelo, foram concedidos os títulos de Duque
de Viseu a D. Henrique e de Duque de Coimbra a D. Pedro.
Na cidade estava sediada a “Esquadra do Estreito” que patrulhava as costas do Algarve e
a zona de Gibraltar, regiões litorais mediterrânicas e atlânticas.
D. João I, D. Duarte, D. Afonso V, D. João II, D. Manuel I e D. Sebastião visitaram e
permaneceram em Tavira por diversas vezes, sobretudo, por motivos relacionados com a
estratégia da expansão para o Norte de África, tendo D. João II “O Príncipe Perfeito”, em
1489, vivido na cidade com a sua Corte vários meses. Pela sua importância estratégica,
Tavira nunca foi doada pela Coroa Portuguesa.
Neste sentido, e de modo a fortalecer o evento, pretende a Secção Regional do Algarve
da Ordem dos Arquitectos a convidar os arquitetos que têm vindo a contribuir para a
paisagem de Tavira, num conjunto de Conferencias (incluindo os técnicos da Câmara
Municipal de Tavira) e na elaboração de uma mesa de redonda.
Após reunião com o Município, fomos informados que este evento iria ser adiado para
2021 devido à pandemia.
4.1.24 PROTOCOLO COM A CM FARO PARA A SEDE DA SR ALGARVE
Luís Matos / Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
Formalizar protocolo para a cedência de exploração de imóvel da CM Faro, com vista à
instalação da nova Sede da Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitectos.
Foram efetuadas todas as diligências para este efeito, estando a aguardar a receção dos
elementos para concretizar o protocolo.
4.1.25 EVENTO DA APEMIP
Luís Matos / Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
APEMIP - Associação Profissional representativa dos Mediadores e Angariadores
Imobiliários de Portugal.
- Promover o evento e aferir uma eventual parceria
Participação no evento com a presença do Presidente do Conselho Diretivo, Arq. Luis
Matos.
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4.2. EDUCAÇÃO
Ana Alves Pinto / Natacha Sabino
Dar continuidade ao desenvolvimento de programas de serviço educativo da Ordem dos
Arquitetos a implementar na região do Algarve, que sensibilizem as diferentes gerações
para a importância da Arquitetura e do exercício profissional dos arquitetos,
estabelecendo parcerias e meios de financiamento que permitam alargar este programa.
Promover ações de sensibilização para a população mais jovem, estimulando a
observação atenta do ambiente construído e de toda a envolvente da paisagem,
observando a forma como as pessoas se apropriam, relacionam e interagem com os
lugares.
Estas ações preveem a realização de um conjunto de workshops que colmatarão com
exposições dos trabalhos realizados.
Previstas também visitas guiadas aos centros históricos dos 16 concelhos no dia da cidade,
de forma a sensibilizar para a proteção do património construído.
Foram realizadas audições com as autarquias de Olhão, Faro, Loulé, Tavira, Alcoutim, Vila
do Bispo, Portimão e Silves.
O estado pandémico não permitiu a realização dos eventos presenciais, contudo não
impediu que se realizassem diversas reuniões sobre os eventos que se pretendem
concretizar e associar, com vista ao ano de 2021.
4.2.1.DiVaM COM A DREALG E DRCALG ALGARVE
Ana Alves Pinto / Natacha Sabino
DREALG / DRCALG
O DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve – programa cultural
da Direção Regional de Cultura do Algarve
Promover o evento
O evento foi promovido nas redes sociais e foram ainda realizadas reuniões com vista à
futura colaboração da Secção no evento.
4.2.2.(A)PRENDER NO ALGARVE
Ricardo Latoeiro
Happyvan.pt
Tomam como ponto de partida o Algarve de hoje para se revisitar e aprender sobre o
Algarve de outrora. Falam sobre o património, os costumes, as tradições e musicalidades
que nos construíram como povo. O espetáculo inicia-se com uma visita encenada aos
respetivos locais, e a partir dali decorre a apresentação da história do Algarve, das suas
gentes e das suas tradições. A viagem no tempo é intervalada com canções dos velhos
tempos e uma oficina de artesanato.
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Pretende-se promover o evento que decorre em vários concelhos do Algarve, sendo que
se preconiza o agendamento de uma reunião de modo a incluir a promoção da
Arquitetura da região no próprio evento.
Devido ao estado pandémico, esta ação não se realizou.
5. ARQUITETURA E PROFISSÃO
Ruben Martins / Natacha Sabino
Protocolos com Centros de Formação da Região
Foram efetuadas reuniões de pelouro sobre a formação, tendo-se desenvolvido o Plano
Único de Formação (PUF) da Ordem dos Arquitectos que só entrou em vigor no final do
primeiro trimestre de 2021. Foram ainda realizadas diversas reuniões com empresas
prestadoras de serviços nesta área, na região do Algarve, de modo a complementar a
oferta de formações extra PUF.
5.1. FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO
Ruben Martins / Natacha Sabino
Plano Único
Formação Contínua
Atividades
No âmbito da formação temos duas vertentes uma que corresponde à formação exigida
pelo Regulamento de Inscrição e Estágio (formação em estatuto e deontologia – 8h, mais
formação profissional no mínimo de 21h) e a formação contínua.
Foram efetuadas reuniões de pelouro sobre a formação, tendo-se desenvolvido o Plano
Único de Formação (PUF) da Ordem dos Arquitectos que só entrou em vigor no final do
primeiro trimestre de 2021.
5.1.1.PROJETO DE EXECUÇÃO
Ruben Martins / Natacha Sabino
Estabelecer Protocolos com centros de formação, para uma formação sobre os
elementos, peças escritas e desenhadas e normais a utilizar na elaboração de um Projeto
de Execução.
Esta oferta de formação integra o PUF, pelo que não foi integrada na oferta
complementar.
5.1.2.FOTOGRAFIA DE ARQUITETURA
Ruben Martins / Natacha Sabino
Estabelecer parceria com o Instituto Português de Fotografia para a formação sobre
Fotografia de Arquitetura, de modo a adquirir conhecimentos técnicos específicos sobre
fotografias e sua relação com a paisagem.
Foram feitas deligências neste âmbito e o protocolo será celebrado em 2021.
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5.1.3.DIREÇÃO DE OBRA
Ruben Martins / Natacha Sabino
A formação tem como objetivo apoiar os formandos que pretendam desenvolver a
atividade de Direção de Obra. Serão abordados diversos temas: Estado do Sector da
Construção em Portugal, Enquadramento Legal, Concursos de Empreitadas,
Orçamentação, Preparação do Arranque da Obra, Equipamentos de Estaleiro,
Planeamento, Controlo de Custos, Qualidade, Segurança e Ambiente, com a apresentação
de casos práticos.
Esta oferta de formação integra o PUF, pelo que não foi integrada na oferta
complementar.
5.1.4.RJUE - REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
Ruben Martins / Natacha Sabino
A realização de operações urbanísticas pressupõe a sua conformidade com as normas que
lhes sejam aplicáveis. Os procedimentos de verificação dessa conformidade estão
consagrados no D.L. 555/99, de 16 de dezembro, objeto já de diversas alterações, a última
das quais introduzida pela Lei n.º 118/2019, de 17 de setembro. Esta ação de formação
visa o esclarecimento dos principais aspetos deste Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação.
Esta oferta de formação integra o PUF, pelo que não foi integrada na oferta
complementar.
5.1.5.NOÇÕES BÁSICAS DE EFICIÊNCIA ACÚSTICA EM EDIFÍCIOS
Ruben Martins / Natacha Sabino
O presente módulo tem como objetivo abordar temas sobre Noções Básicas de Acústica
em Edifícios como identificar e calcular os valores dos parâmetros acústicos; determinar
o isolamento sonoro aos sons aéreos e de percussão; identificar os materiais e técnicas
para isolamento acústico; determinar o som provocado em espaços interiores devido ao
campo direto e reverberado; identificar os documentos legais e normas técnicas conexas
com o tema; identificar as propriedades dos vários materiais de isolamento e tratamento
acústico no mercado.
Esta oferta de formação integra o PUF, pelo que não foi integrada na oferta
complementar.
5.2. PRÁTICA
Luís Matos
Uma Ordem dos Arquitectos presente na região é o impulso para dinamizar, revitalizar e
dignificar a profissão no Algarve.
Uniformização de oportunidades, na formação, na promoção, na divulgação, no suporte
à prática.
A modernização Administrativa e Código Construção
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Monitorização da Profissão e Observatório
Enquadramento Jurídico
Foram elaborados os documentos base para a criação dos grupos de trabalho para o
desenvolvimento dos temas em causa.
5.3. ENCOMENDA
Luís Matos / Ricardo Latoeiro
Concursos / Contratação / Honorários
Pretende-se aproximar os serviços de mediação da Ordem dos Arquitectos às entidades
públicas e privadas, no sentido de melhorar as condições e o acesso adjudicação de
projetos. O apoio a prestar tem como intuito incentivar as entidades a impulsionarem
uma encomenda pública e privada transparente, justa e condigna, através da assessoria
de concursos solicitados pelas entidades públicas.
Foram apresentados os serviços de encomenda e premiação da Ordem dos Arquitectos,
sendo que não foi solicitada qualquer mediação em 2020.
5.4. TERRITÓRIO
Luís Matos
A Arquitetura está e estará sempre presente no Algarve, que para além de ser turístico
por excelência, necessita de ser reconhecido pela sua história, pelo seu património
material e imaterial, numa diversidade territorial ímpar entre o litoral atlântico, as zonas
de sapal, o barrocal, as serras, e que se estende da costa vicentina ao baixo guadiana
partilhado com Espanha.
Em 2020, foram solicitadas diversas reuniões de apresentação da Secção Regional com
várias instituições públicas, das quais se destacam:
27/8 ISMAT
22/9 DRC Algarve
12/11 CM Lagoa
12/11 CM Faro
18/11 CM Silves
19/11 CM Loulé
26/11 ICNF
26/11 DRAP Algarve
27/11 CM Aljezur
17/12 CM Castro Marim
5.4.1.INQUÉRITO AOS MEMBROS
Luís Matos / Natacha Sabino
Quem somos? + Onde estamos? + O que fazemos?
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Promovendo uma maior proximidade dos arquitetos, a Secção Regional do Algarve
pretende com este inquérito regional, caracterizar os seus membros, ao nível formativo,
profissional e aferir a sua opinião em relação à Ordem dos Arquitectos.
Foi criado um inquérito e solicitada a participação dos membros, do qual se apresentou
posteriormente um relatório com a divulgação dos resultados.
6. INSTITUIÇÃO
Luís Matos
A instalação física da secção regional do Algarve é uma ambição dos membros da região,
que se irá transformar em realidade no próximo ano.
Foram efetuadas diversas diligências junto do mercado, autarquias, instituições públicas
e privadas, de modo a analisar a instalação da sede. Foi ainda definido que a sede deveria
estar próxima das várias instituições públicas com que se articula politicamente e
tecnicamente a profissão, recaindo a escolha em Faro.
6.1. ORGÂNICA TERRITORIAL
Luís Matos
A dimensão regional de uma Secção só faz sentido por ser parte de um todo, que é a
própria instituição Ordem dos Arquitectos. É obrigação da secção regional estar disponível
para auxiliar os vários Colégios, Grupos de trabalho, Congresso, Assembleias, Conselhos e
demais estruturas nacionais na prossecução dos seus objetivos.
A Secção Regional esteve e estará sempre à disposição da Ordem dos Arquitectos no seu
todo. Tendo respondido e questionado sempre que necessário as várias estruturas no
estrito cumprimento dos estatutos da OA.
6.2. ORGÂNICA INTERNA E COMUNICAÇÃO
Luís Matos / Ricardo Latoeiro
Mantendo o foco na capacidade de resposta dos serviços às solicitações dos membros,
continuarão a ser analisadas e propostas alterações aos procedimentos internos de forma
a garantir a melhoria dos serviços e a compatibilização no Portal dos Arquitectos. Prevêse ainda o acesso a todos os instrumentos informáticos de trabalho, nomeadamente
Gestor de Membros, programa ERP Primavera e IPortaldoc – Gestor Documental.
A Secção Regional solicitou por diversas vezes o acesso ao gestor de membros, entre
outros, contudo considerou o Conselho Diretivo Nacional proceder de modo diferente. A
Secção Regional não teve acesso a nenhum instrumento de gestão durante todo o ano de
2020, à exceção do email geral oficial que nos foi fornecido em agosto. Nota que o órgão
da Mesa da Assembleia não possui, até à data, email oficial, o qual continuamos a
aguardar.
6.2.1.CONGRESSO
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Luís Matos / Ricardo Latoeiro
Não existe ainda previsão do agendamento do Congresso, pelo que não é considerado
como atividade a desenvolver.
Nada a acrescentar.
6.2.2.RECURSOS HUMANOS
Luís Matos / Ricardo Latoeiro
Considera-se a contratação de um administrativo para iniciar os trabalhos implícitos à
gestão corrente da nova secção regional, estando condicionada à disponibilização de
orçamento e consequentemente da instalação da sede.
Os recursos humanos ficaram condicionados até à aprovação de um orçamento pelo
Conselho Diretivo Nacional (e posteriormente Assembleia de Delegados), o qual não
aconteceu durante o ano de 2020. Importa ainda informar que durante o ano de 2020
não nos foi permitido abrir uma conta bancária devido à indefinição do orçamento.
6.2.3.ASSESSORIA DE IMPRENSA E TOMADAS DE POSIÇÃO
Prever apoio contabilístico.
Sem instrumentos de gestão aprovados em praticamente todo o ano de 2020, as secções
regionais utilizaram alguns recursos existentes a nível nacional, tendo sido dado apoio dos
serviços financeiros, comunicação e secretaria.
6.2.4.COMUNICAÇÃO INTERNA E REGULAMENTOS
- Processos administrativos
- Regimentos aprovados
- Falta de meios operacionais (emails)
- Falta de orçamento
Todos os instrumentos que não dependiam da Secção Regional foram solicitados,
nomeadamente acessos ao gestor de membros, emails, regimentos, assim como todos os
documentos que poderiam servir de apoio para a criação dos regulamentos internos, mas
até à data não foram fornecidos. Apesar das dificuldades, a Secção Regional do Algarve
criou e aprovou o regimento interno, assentou a comunicação através das redes sociais e
do envio de emails aos seus membros (através dos funcionários da O.A.), e criou as
normas para a criação dos grupos de trabalho.
6.3. ORGÂNICA DIGITAL
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro
Os objetivos definidos para o triénio irão focar-se num caminho de constante
aproximação aos membros e à Sociedade, tentando ir ao encontro das suas reais
necessidades e facilitando o acesso a informação relevante para o exercício da profissão,
nas suas mais diversas vertentes.
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Inovar os formatos de comunicação entre a SR, os arquitetos e a Sociedade, através de
novos canais, que contenham índole informativa, “democratização” e promoção do
trabalho do arquiteto.
Está prevista a criação do site da Secção Regional, a criação de páginas em redes sociais,
o lançamento da newsletter temática e o contato e envio de questionários aos membros
para aferir a sua opinião sobre novas medidas a tomar.
Devido aos constrangimentos da posse e da falta de meios e instrumentos, assentou-se a
gestão e comunicação através da orgânica digital. Criaram-se as contas das redes sociais
do Facebook, Instagram e Telegram que se associaram aos emails, como fonte principal
de comunicação. Todos os eventos possíveis de transformação de presencial para digital
foram reprogramados, reagendados e posteriormente realizados.
6.3.1.SITES E REDES SOCIAIS
Ana Alves Pinto
O novo site e a criação de páginas nas diferentes redes sociais entrarão em funcionamento
no início de 2021.
As redes sociais arrancaram ainda durante 2020, mas o site apenas foi possível
desenvolver após a definição e aprovação do orçamento.
6.3.2.NEWSLETTER TEMÁTICA
Ana Alves Pinto
Fazer chegar aos membros newsletters temáticas que contenham informação relevante
dos diferentes Pelouros da Secção Regional Algarve.
Uma vez que se realizaram diversas reuniões dos diversos pelouros em 2020, não foi
possível concretizar esta pretensão. Contudo, os eventos foram difundidos através das
redes sociais e emails.
6.3.3.CONTATO AOS MEMBROS
Ana Alves Pinto
Contatar os membros diretamente sempre que um tema, pela sua importância, urgência
ou premência, assim o exigir.
Pretende-se o envio de questionários aos membros sobre diferentes temáticas, no âmbito
do exercício da profissão.
Uma vez que se realizaram diversas reuniões dos diversos pelouros em 2020, não foi
possível concretizar esta pretensão. Contudo, os eventos foram difundidos através das
redes sociais e emails.
6.4. IMOBILIÁRIO
Luís Matos / Ricardo Latoeiro
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A instalação da sede está dependente da disponibilização da abertura de conta e
consequentemente da disponibilização de orçamento aplicável às secções regionais,
dentro do disposto da deliberação de Conselho de Delegados e futuramente corrigida
após a conclusão do disposto no Artigo 12.º do ROFERLOA.
Apenas foi possível analisar as ofertas do mercado e diligenciar com as entidades públicas
no sentido de aferir todas as possibilidades possíveis. A concretização desta medida ficou
condicionada ao orçamento disponível para o Algarve.
6.5. GESTÃO FINANCEIRA
Luís Matos / Ruben Martins
Devido ao ano de adaptação para uma nova estrutura de funcionamento, quer a nível
nacional, quer a nível regional, os instrumentos de gestão financeira foram elaborados
muito tardiamente e com pouca cooperação e participação dos tesoureiros regionais.
Devido à falta de historial e à incerteza do que ainda poderia ser desenvolvido até ao final
do ano, devido ao estado pandémico, este CDR apresentou uma proposta de orçamento
com base no que foi falado nas reuniões de pelouro, o que se veio a verificar pouco
adequado. Com muita dificuldade, conseguiu adaptar as atividades propostas no Plano de
Atividades 2020 e realizar grande parte delas, até ao final do ano.
6.6. QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
Ruben Martins / Natacha Sabino
Adequação da Formação Contínua ao Quadro Europeu de Qualificações a Aprendizagem
ao longo da vida profissional, de acordo com a proposta a ser elaborada pelo CDN.
Foram efetuadas reuniões de pelouro sobre a formação contínua, neste âmbito, tendo-se
desenvolvido o Plano Único de Formação (PUF) da Ordem dos Arquitectos que só entrou
em vigor no final do primeiro trimestre de 2021.
6.7. ADMISSÃO
Luís Matos / Natacha Sabino
Instruir os processos de inscrição de membros profissionalmente estabelecidos na área
da região, para decisão do conselho diretivo nacional e enviar ao conselho diretivo
nacional a lista de todos os membros inscritos, para efeitos de registo e concessão do
respetivo título profissional como está previsto no Estatuto da Ordem dos Arquitectos.
Foram instruídos todos os processos de inscrição de membros.
7. DISCIPLINA
Esmeralda Palma
O Conselho de Disciplina Regional do Algarve (CDisRAlg) pretende prosseguir com o
trabalho realizado durante o último mandato, pelo Conselho de Disciplina Regional Sul
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(CDisRS) atualmente extinto, procurando agilizar a tramitação dos procedimentos
disciplinares, com vista a uma atuação célere e justa.
Este Conselho irá reunir a informação necessária no sentido de orientar os arquitetos
afetos à Secção Regional do Algarve (SRAlg) para as boas práticas, e propor ao Conselho
Diretivo Regional do Algarve (CDRAlg) a implementação de ações pedagógicas como
forma de prevenção do incumprimento de deveres éticos e deontológicos associados à
profissão.
Para o cumprimento das suas competências e atividades explanadas neste plano, o
CDisRAlg é composto por um presidente e quatro vogais eleitos para o presente triénio,
Esmeralda Palma (presidente), Pedro Catarino, Mónica Rosa, Bruno Inácio e Sílvia Lopes
(vogais).
Durante a fase de instalação da Secção Regional do Algarve, e enquanto esta não dispuser
de recursos próprios o CDisRAlg conta com o apoio dos assessores Sandra João (apoio
administrativo), Sara Fraga, José Pisco e Jorge Remédio Pires (apoio jurídico), os quais
davam apoio ao CDisRS no anterior mandato. Este Conselho conta ainda com a
colaboração dos arquitetos integrados na Bolsa de Relatores Externos, dando
continuidade ao trabalho desenvolvido conjuntamente com o CDisRS no anterior
mandato, para o cumprimento dos trâmites dos procedimentos disciplinares.
No mais absoluto respeito pelas normas estatutárias que definem e balizam as suas
competências, o CDisRAlg estabeleceu como objetivos para o último trimestre de 2020:
7.1. DESENVOLVER E COLABORAR NA IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS E FERRAMENTAS
QUE PERMITAM UM MAIOR CONTROLO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS E UMA
MAIOR CELERIDADE PROCESSUAL
7.2. DESENVOLVER E IMPLEMENTAR MÉTODOS E FERRAMENTAS QUE POTENCIEM O
ESTUDO E A ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS QUE TRAMITARAM PARA A SRALG
7.3. PROPOSTA DE AÇÃO DE FORMAÇÃO PARA RELATOR EM PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
Esta proposta, a efetuar junto do CDRAlg, dos restantes Conselhos Diretivos Regionais e
do Conselho Diretivo Nacional (CDN), visa uma ação de formação conjunta com a
finalidade de qualificar os membros dos Conselhos de Disciplina Regionais e um grupo
suplementar de arquitetos para o exercício da função de relator em procedimento
disciplinar, dotando-os com os conhecimentos gerais necessários ao correto
enquadramento e desempenho dessa função, bem como, ainda, com as competências
especiais indispensáveis ao diligente e competente exercício da mesma.
Com a tomada de posse dos novos órgãos sociais em 16 de julho de 2020 e a
reorganização da estrutura da Ordem, na sequência da entrada em vigor do ROFERLOA,
tramitaram do Conselho de Disciplina Regional Sul (CDisRS) para o Conselho de Disciplina
Regional do Algarve (CDisRAlg) uma participação e oito processos, dos quais cinco
correspondem a processos de inquérito e três a processos disciplinares. Após a tomada
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de posse, o CDisRAlg rececionou ainda três novas participações, perfazendo um total de
quatro participações em 2020.
Face ao processo de instalação da Secção Regional do Algarve e à falta de recursos
próprios, o CDisRAlg contou com o apoio administrativo da assessora Sandra João e como
apoio jurídico do Dr. José Pisco e do Dr. Jorge Remédio Pires, os quais davam apoio ao
CDisRS no anterior mandato. Este Conselho contou ainda com a colaboração dos
arquitetos integrados na Bolsa de Relatores Externos, dando continuidade ao trabalho
desenvolvido no anterior mandato, para o cumprimento dos trâmites dos procedimentos
disciplinares.
Durante o período decorrido entre 17 de julho e o final de 2020, no cumprimento das suas
competências estatutárias, o CDisRAlg reuniu 3 vezes.
Das quatro participações, uma foi referente a pedido de esclarecimentos e as restantes
três tiveram como foco principal a ética e competência do arquiteto no exercício da sua
profissão, tendo o CDisRAlg deliberado o seguinte:
- Uma das participações foi arquivada;
- Numa participação foram solicitados elementos adicionais, aguardando-se resposta do
participante;
- Uma participação deu origem à abertura de processo de inquérito;
- No pedido de esclarecimentos, foram os mesmos prestados com base no previsto nos
Estatutos e RDPD.
Dos processos em curso e sobre os quais o CDisRAlg se pronunciou, verifica-se que estes
decorrem de situações de desentendimento entre cliente e arquiteto, da possibilidade de
prestação de falsas declarações, de possível desrespeito pelos direitos de autor e do
desentendimento entre colegas.
- Dois foram arquivados após recurso no Conselho de Disciplina Nacional (nestes
processos não foram tomadas deliberações pelo CDisRAlg);
- Um foi arquivado após decurso do processo de inquérito;
- Um encontra-se em suspensão provisória nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 65.º
do RDPD até 25/05/2022 (neste processo não foram tomadas deliberações pelo
CDisRAlg);
- Cinco continuam a correr nos termos de acordo com os procedimentos previstos no
RDPD, um dos quais corresponde a processo disciplinar e os restantes quatro a processos
de inquérito.
No ano de 2020, não foram interpostos recursos das decisões proferidas pelo CDisRAlg, e
não foram emitidos acórdãos finais.
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Nota: o presente Relatório será ratificado na 7ª Reunião Plenária do CDisRAlg a realizar
no dia 09/06/2021.

8. MESA DA ASSEMBLEIA
Nuno Freitas
Conforme disposto no art.º 26.º do Estatuto da Ordem dos Arquitectos (EOA), Lei nº
113/2015, de 28 de Agosto, composição e funcionamento das Assembleias Regionais, na
Secção Regional do Algarve funciona uma Assembleia Regional, constituída por todos os
membros inscritos por essa secção e no pleno exercício dos seus direitos, constituindo a
Mesa da Assembleia Regional por um presidente, dois secretários e um suplente, eleitos
para o presente triénio, Nuno Sousa de Freitas (presidente), Andreia Patrícia da Quinta
Caetano e Luís Filipe das Neves Duarte Pacheco (secretários), Carla Sofia Matos
Alfarrobinha (suplente)
A Mesa da Assembleia Regional do Algarve (MARAlg), no âmbito das competências
previstas no art.º 27.º do Estatuto da Ordem dos Arquitectos (EOA), Lei nº 113 / 2015, de
28 de Agosto, prevê realizar, no mínimo anualmente, duas Assembleias Regionais para
apresentação do Plano de Atividades e Orçamento e para apresentação do Relatório de
Atividades e Contas, reunindo ainda com carácter extraordinário sempre que convocado
no devido enquadramento legal.
A Mesa da Assembleia Regional do Algarve (MARAlg), no âmbito das competências
previstas no art.º 27.º do Estatuto da Ordem dos Arquitectos (EOA), Lei nº 113 / 2015, de
28 de agosto, somente organizou uma Assembleia Regional pelo que considerando o
estado pandémico do país só foi viável que a mesma tivesse sido realizada através da via
telemática. Desta forma, em 30 de outubro de 2020 a Assembleia Regional do Algarve,
perante os seus membros, aprovou o Plano de Atividades de 2020 e o Plano de Atividades
para 2021.
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