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Projetar com Archicad
área ef 581 n.o horas 33 n.o edição 3ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22 e 26 de julho

horário 19h00 às 22h00 (síncronas) 

objetivos

_ trabalhar com o software ARCHICAD.
_ construir um modelo tridimensional  [3D] para 
posteriormente criar Vistas.
_ criar Vistas das várias plantas, cortes, alçados 
e perspetivas a várias escalas e com diferentes 
Visualizações Gráficas.
_ criar Layouts  [folhas] com textos automáticos 
onde se inserem as vistas, para posterior 
Publicação/Impressão.

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 

Cláudio Lima, profissional em BIM manager
_ Formação e suporte em gabinetes 
de arquitetura no programa ARCHICAD.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 264 €
não membros_ 396 €

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

www.oasrn-oasrn.org/projectar-com-archicad.html

—
1 — 2 JUL

Projetar a eficiência: 
organização 
e gestão do atelier 
de arquitetura
área ef 090 n.o horas 7 n.o edição 3ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 1 e 2 de julho

horário 14h30 às 18h00 (síncronas)

objetivos

_ ferramentas e guidelines para lidar com a 
própria atividade não só no dia-a-dia, mas no 
médio e longo prazo.
_ criação de mais tempo e espaço para projetar.

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 Veronica Baraldi, Arquiteta 
_ Consultora em Organization Design para Arqui-
tetura.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 56 €
não membros_ 84 €

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

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/132/
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Metodologia BIM 
(Building Information Modeling) 
área ef 582 n.o horas 20 n.o edição 4ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de julho

horário 19h00 às 21h00 (síncronas) + 2h assíncronas

objetivos

_ identificar os principais conceitos associados à 
temática BIM e a sua aplicação prática ao nível 
de projeto, construção e gestão do processo de 
construção.
_ identificar os papéis e responsabilidades de cada 
interveniente num processo BIM.
_ reconhecer as principais fases para a implemen-
tação e gestão de um processo BIM.
_ transpor os conhecimentos adquiridos para uma 
realidade empresarial ou de projeto.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, engenhei-
ros, técnicos, profissionais e todos os interessados 
na área da construção que pretendam iniciar-se 
nas temáticas relacionadas com a metodologia BIM.

equipa formativa  

Joaquim Matos Danado, Arquiteto 
_ Mestre e especialista na na área de projeto com 
utilização de ferramentas de modelação paramétrica.

Cláudia Antunes, Arquiteta
_ Mestre e Graduada em BIM in IPD (Integrated 
Project Delivery).

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 160 €
não membros_ 240 €

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

www.oasrn-oasrn.org/bim-nivel-1.html

—
5 — 6 MAI

Metodologias no
Projeto de Execução
— Peças Desenhadas
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 3ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 7 e 8 de julho

horário 14h30 às 18h30 (síncronas) 

objetivos

_ compreender a importância do Projeto de Execu-
ção como meio de investigação do projeto.
_ conhecer os elementos que integram o Projeto 
de Execução, definidos na Portaria 701-H/2008 de 
29 de julho, e a sua relevância.
_ saber quais as escalas mais utilizadas no Projeto 
de Execução e como se utilizam.
_ conhecer diferentes abordagens ao Projeto de 
Execução em função do tipo de obra e a impor-
tância dos “mapas desenhados” e saber como se 
fazem.

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 €

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

www.oasrn-oasrn.org/metodologias-no-projecto-de-

execuccedilatildeo.html

 

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
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mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
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8 — 9 JUL

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

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 8 e 9 de julho

horário 9h30 às 13h30 (síncronas)

objectivos

_ proporcionar uma visão dos problemas estrutu-
rais mais comuns do edificado antigo.
_ apresentar ferramentas que auxiliem o seu diag-
nóstico e avaliação estrutural.
_ definir medidas de reabilitação e reforço, recor-
rendo a casos práticos, e tendo por base a salva-
guarda e a preservação do património construído.

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 e estagiários_ 64 €
não membros_ 96 €

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

www.oasrn-oasrn.org/2_reabilitaccedilatildeo-estruturas-

madeira.html

—
8 — 9 JUL

Honorários 
em Arquitetura
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 6ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 8 e 9 de julho

horário 9h30 às 13h30 (síncronas)

objetivos

_ clarificar a definição de honorários e serviços 
de Arquitetura.
_ alertar para a obrigatoriedade de um acordo / 
esclarecimento prévio dos honorários.
_ apresentar diferentes métodos para o cálculo 
de honorários.
_ sistematizar uma proposta de honorários com 
base no método adequado ao objetivo.

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_ 64 €
não membros_ 96 €

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

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/38/ 

http://www.oasrn-oasrn.org/2_reabilitaccedilatildeo-estruturas-madeira.html
http://www.oasrn-oasrn.org/2_reabilitaccedilatildeo-estruturas-madeira.html
mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/38/
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Contratos 
e Direitos de Autor
área ef 090 n.o horas 4 n.o edição 2ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 9 de julho

horário 14h30 às 18h00 (síncronas) 

objetivos

_ esclarecimento dos principais aspetos do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação. 

destinatários Arquitetos, técnicos, profissionais e todos 
os interessados na área da arquitetura e setor da 
construção.

equipa formativa 

Dr. José Saraiva de Lemos, Advogado 

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 32 €
não membros_ 48 €

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

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/41/

—
12 — 13 JUL

Direitos de Autor 
e Boas Práticas
área ef 090 n.o horas 8 n.o edição 1ª modalidade FC.APER

modo de realização presencial regime horário pós-laboral

dias 12 e 13 de julho

local Porto 

horário 14h30 às 18h00 (síncronas) 

objetivos

_ esclarecimento dos principais aspetos do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação. 
_ princípios básicos de Deontologia no âmbito do 
trabalho do arquiteto.
_ enquadrar legalmente a questão dos Direitos de 
Autor.
_ boas práticas de exercício profissional em termos 
éticos e deontológicos.

destinatários Arquitetos, técnicos, profissionais e todos 
os interessados na área da arquitetura e setor da 
construção.

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

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 64 €
não membros_ 96 €

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

www.oasrn-oasrn.org/direitos-de-autor-e-boas-praacuteticas.html

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/41/
http://www.oasrn-oasrn.org/direitos-de-autor-e-boas-praacuteticas.html
http://www.oasrn-oasrn.org/direitos-de-autor-e-boas-praticas.html 
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12 — 13 JUL ESGOTADA

Estatuto e Deontologia
área ef 090 n.o horas 8 n.o edição 18ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 12 e 13 de julho

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 €

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

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

—
13 — 22 JUL

Direção de Obra
— Nível 1
área ef 582 n.o horas 16 n.o edição 6ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 13, 15, 20 e 22 de julho

horário 18h30 às 21h30 (12h síncronas) 
          + 4h assíncronas

objetivos

_ direção de obra(s), planeamento de obra(s),  
coordenação 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 €

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

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/133/

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/estatuto-e-deontologia.html
mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/133/
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Coberturas Ajardinadas
área ef 582 n.o horas 8 n.o edição 2ª modalidade FC.INI

modo de realização presencial regime horário laboral

dias 15 de julho

local Porto 

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

objectivos

_ tipos de coberturas verdes e serviços prestados 
pelas coberturas verdes.
_ vantagens e limitações dos sistemas tradicionais 
e modernos de cobertura verde.
_ camadas dos sistemas de coberturas verdes.
_ drenagem funcional e não funcional.
_ operações de manutenção e principais erros na 
gestão de uma obra de cobertura verdes.
_ simulação prática de montagem de sistemas de 
cobertura verde: extensiva, extensiva invertida, 
intensiva, transitável e inclinada.

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 Mesquita, Arquiteta Paisagista  
_ Empresária e membro da direção da Associação 
Nacional de Coberturas Verdes.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 64 €
não membros_ 96 €

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

www.oasrn-oasrn.org/coberturas-ajardinadas.html

—
15 — 16 JUL ESGOTADA

Estatuto e Deontologia
área ef 090 n.o horas 8 n.o edição 19ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 12 e 13 de julho

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 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 €

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

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/106/

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/coberturas-ajardinadas.html
mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/106/
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17 — 24 JUL

Direção de Obra
— Nível 2
área ef 582 n.o horas 16 n.o edição 1ª modalidade FC.APER

modo de realização presencial regime horário pós-laboral

dias 17 e 24 de julho (2 sábados)

local Porto 

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

objetivos

_ fortalecer conhecimentos nas tarefas a desenvol-
ver na direção de obras, planeamento de obras, 
coordenação  e fiscalização de obras.
_ reforçar a confiança de todos os técnicos, na re-
solução de 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 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 €

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

www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-obra-n2.html

—
19 — 20 JUL

Instrução do Processo
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 6ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 19 e 20 de julho

horário 9h30 às 13h30 (síncronas) 

objetivos

_ análise da Portaria 113/2015, de 22 de abril.
_ elementos desenhados e escritos necessários à 
instrução de processos.
_ procedimentos necessários numa instrução de 
processo.
_ deliberações e alterações emergentes num pro-
cesso em curso.
_ processo de formalização do pedido de alvará de 
licença de utilização.

destinatários Arquitetos da Ordem dos Arquitectos, 
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_ 64 €
não membros_ 96 €

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

www.oasrn-oasrn.org/instruccedilatildeo-do-processo.html

http://www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-obra-n2.html
http://www.oasrn-oasrn.org/instruccedilatildeo-do-processo.html
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20 — 21 JUL

Manutenção,
Projeto e Património
área ef 581 n.o horas 7 n.o edição 1ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 20 e 21 de julho

horário 9h30 às 13h00 (síncronas)

objetivos

_ conhecer os objetivos específicos e os princípios 
da aplicação de um plano de manutenção.
_ diferenciar os materiais, produtos, soluções 
construtivas e princípios de projeto que contri-
buem para o prolongamento da vida dos edifícios.
_ fornecer ferramentas e métodos para apoio à 
elaboração de planos de manutenção.
_ apresentação e análise de caso prático.

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  

Teresa Cunha Ferreira, Arquiteta
_ Docente e investigadora em teoria, história, pro-
jeto e património arquitetónico e urbano.

Patricia Andreia Rocha, Arquiteta
_ Especialista em reabilitação do património 
edificado, ciências da engenharia e da tecnologia - 
Engenharia Civil e de humanidades – Arquitetura.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 56 €
não membros_ 84 €

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

www.oasrn-oasrn.org/manutenccedilatildeo-projecto-e-patri-

moacutenio.html

—
21 — 26 JUL

Direção de Fiscalização 
de Obra — Nível 1
área ef 582 n.o horas 12 n.o edição 5ª modalidade FC.INI

modo de realização presencial regime horário pós-laboral

dias 21, 22 e 26 de julho

local Porto

horário 18h00 às 22h00

objetivos

_ enquadramento legal aplicável à atividade; 
principais intervenientes numa obra, respetivas 
competências, qualificações técnicas e 
responsabilidades.
_ 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, 
cronograma 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 €

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

www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-fiscalizaccedilatil-

deo-de-obra-n1.html

http://www.oasrn-oasrn.org/manutenccedilatildeo-projecto-e-patrimoacutenio.html
http://www.oasrn-oasrn.org/manutenccedilatildeo-projecto-e-patrimoacutenio.html
https://www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-fiscalizaccedilatildeo-de-obra-n1.html
http://www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-fiscalizaccedilatildeo-de-obra-n1.html
http://www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-fiscalizaccedilatildeo-de-obra-n1.html
https://www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-fiscalizaccedilatildeo-de-obra-n1.html


Plano de Formação Julho 2021
Página 9/12

—
21 — 23 JUL

Comportamento
Acústico dos Edifícios
na Construção Nova
e Reabilitação
área ef 582 n.o horas 15 n.o edição 4ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 21, 22 e 23 de julho

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

objetivos

_ valores dos parâmetros acústicos.
_ isolamento sonoro aos sons aéreos e de percussão.
_ materiais e técnicas para isolamento acústico.
_ som provocado em espaços interiores.
_ documentos legais e normas técnicas conexas 
com o tema.
_ propriedades dos vários materiais de isolamento 
e tratamento acústico disponíveis no mercado.

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 €

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

www.oasrn-oasrn.org/eficiencia-acustica-em-edificios.html

—
22 — 23 JUL

Instrução do Processo
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 7ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 22 e 23 de julho

horário 14h30 às 18h30 (síncronas) 

objetivos

_ análise da Portaria 113/2015, de 22 de abril.
_ elementos desenhados e escritos necessários  
à instrução de processos.
_ procedimentos necessários numa instrução de 
processo.
_ deliberações e alterações emergentes num pro-
cesso em curso.
_ processo de formalização do pedido de alvará de 
licença de utilização.

destinatários Arquitetos da Ordem dos Arquitectos, 
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_ 64 €
não membros_ 96 €

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

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/136/

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/eficiencia-acustica-em-edificios.html
mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/136/
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23 JUL

Regimes Legais
Gerais Aplicáveis 
à Arquitetura 
e ao Urbanismo
área ef 581 n.o horas 4 n.o edição 4ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 23 de julho

horário 9h00 às 13h00 (síncronas) 

objetivos

_ conhecer as ferramentas básicas de leitura dos 
regimes jurídicos no âmbito da atividade profis-
sional.
_ conhecer as formas de conjugação, aplicação e 
derrogação de normas. 

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

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 
urbanismo, ordenamento do território e ambiente

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 32 €
não membros_ 60 €

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

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/137/

—
26 — 27 JUL ESGOTADA

Estatuto e Deontologia
área ef 090 n.o horas 8 n.o edição 19ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 26 e 27 de julho

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 €

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

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/107/

mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/137/
mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/107/
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26 — 30 JUL

Projetar com o Revit
Architecture — Nível 2
área ef 581 n.o horas 20 n.o edição 3ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 26, 27, 28, 29 e 30 de julho

horário 18h30 às 22h30 (síncronas) 

objetivos

_ aperfeiçoar os conhecimentos de Revit, 
conhecendo funcionalidades mais avançadas  
do programa, nomeadamente:
– a conceção e edição de famílias.
– modelação de terrenos e arranjos exteriores.
– faseamento de projectos.
– eficiência energética.
– produção de imagens foto realistas.

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 €

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

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/134

—
27 — 28 JUL

Honorários 
em Arquitetura
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 7ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 27 e 28 de julho

horário 9h30 às 13h30 (síncronas)

objetivos

_ clarificar a definição de honorários e serviços 
de Arquitetura.
_ alertar para a obrigatoriedade de um acordo / 
esclarecimento prévio dos honorários.
_ apresentar diferentes métodos para o cálculo 
de honorários.
_ sistematizar uma proposta de honorários com 
base no método adequado ao objetivo.

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_ 64 €
não membros_ 96 €

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

www.oasrn-oasrn.org/honoraacuterios-em-arquitectura.html 

mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/134
http://www.oasrn-oasrn.org/honoraacuterios-em-arquitectura.html
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27 — 30 JUL 

Reabilitação Estrutural 
do Edificado Antigo
Corrente
área ef 582 n.o horas 14 n.o edição 2ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 27, 28, 29 e 30 de julho

horário 14h30 às 18h00 (síncronas) 

objetivos

_ abordagem aos problemas mais comuns em es-
truturas de edificado antigo corrente – edificações 
comuns em alvenaria e madeira, i.e. anteriores à 
utilização generalizada do betão armado.
_ ferramentas para avaliação e reabilitação destas 
estruturas, recorrendo a casos práticos, com vista 
à preservação do património construído.

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

equipa formativa  

Alexandre Costa, Mestre em Engenharia Sísmica
_ Doutorado em Engenharia Civil, especialista na 
área da reabilitação do património, professor, (e) 
autor 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 Património 
(APRUPP), professor e coautor de relatórios de 
caráter técnico científico. 

Tiago Ilharco, Engenheiro Civil
_ Mestre em Reabilitação do Património Edificado, 
membro da direção da Associação Portuguesa para 
a Reabilitação Urbana e Proteção do Património 
(APRUPP), docente convidado, coorientador e 
arguente de teses de mestrado em diferentes 
universidades.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 112 €
não membros_ 168 €

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

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/20/ 

* 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/20/

