
Plano de 
Formação 
2021
—
Agosto



Página 1/ 2

—
4 — 6 AGO

Gestão e Coordenação
de Obra – Nível 1
área ef 582 n.o horas 12 n.o edição 5ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 4, 5 e 6 de agosto

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

objetivos

_ definições adequadas à construção.
_ principais intervenientes numa obra, 
competências, 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 da Ordem dos Arquitectos, 
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 €

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

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/138/

—
5 — 6 AGO ESGOTADA

Estatuto e Deontologia
área ef 090 n.o horas 8 n.o edição 21ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 5 e 6 de agosto

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/108/
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9 — 11 AGO

Desempenho 
Energético dos 
Edifícios e NZEB
área ef 582 n.o horas 12 n.o edição 4ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 9, 10 e 11 de agosto

horário 9h30 às 13h30 (síncronas)

objetivos

_ compreender os requisitos mínimos de de-
sempenho energético relativos à envolvente dos 
edifícios, de acordo com o previsto no Decreto Lei 
101-D de 7 de Dezembro de 2020.
_ fornecer as ferramentas para a definição e ava-
liação das envolventes com requisitos mínimos, a 
cumprir nos edifícios (novos ou a reabilitar).
_ determinar e calcular o comportamento das 
soluções construtivas que integram o projeto.
_ cumprir os requisitos de modo a alcançar níveis 
de desempenho energético elevados.

destinatários Arquitetos da Ordem dos Arquitectos 
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_ 96 €
não membros_ 144 €

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

https://oasrs.org/o-que-faz/formacao/197/

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


