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6 SET ESGOTADA

Estatuto e Deontologia
área ef 090 n.o horas 8 n.o edição 22ª modalidade FC.INI

modo de realização presencial regime horário laboral

dias 6 de setembro

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

local Aveiro

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 €

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

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

—
7 — 16 SET

Direção de Obra
— Nível 1
área ef 582 n.o horas 16 n.o edição 9ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 7, 9, 14 e 16 de setembro

horário 19h00 às 22h00 (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 Susana Silva (formacao@oasrn.org)

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

Sistemas de Taipa 
na Construção
área ef 582 n.o horas 7 n.o edição 2ª modalidade FC.INI

modo de realização presencial regime horário laboral

dias 8 de setembro

horário 9h30 às 13h30 e das 14h30 às 17h30

local Porto

objetivos

_ conhecer os objetivos específicos e os princípios 
da construção em Taipa.
_ diferenciar os materiais, produtos, soluções cons-
trutivas e princípios de projeto que contribuem 
para a construção e reabilitação de edifícios.
_ avaliar o desempenho  de materiais e de soluções 
construtivas.
_ fornecer ferramentas e métodos para apoio 
à decisão de projeto na correta intervenção em 
edifícios com este sistema construtivo.

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 Maria Clara Vale, Arquiteta 
_ Especializada em Física das construções e História 
da Construção portuguesa do século XX.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 56 €
não membros_ 84 €

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

www.oasrn-oasrn.org/sistemas-de-taipa-na-

construccedilatildeo.html

—
8 SET — 1 OUT

Projetar com Archicad
área ef 581 n.o horas 33 n.o edição 4ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 de setembro  
e 1 de outubro

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 Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/139
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9 — 10 SET

Reabilitação de 
Estruturas de Betão 
Armado e Metálicas
área ef 582 n.o horas 8 n.o edição 1ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 9 e 10 de setembro

horário 9h30 às 13h30 (síncronas)

objetivos

_ proporcionar uma visão dos problemas estruturais 
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, 
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 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/4_reabilitaccedilatildeo-estruturas-

betatildeo-metaacutelicas.htmlconstruccedilatildeo.html

—
9 — 10 SET

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

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 9 e 10 de setembro

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 Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/142/
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13 SET

A Patologia Construtiva
área ef 582 n.o horas 8 n.o edição 3ª modalidade FC.INI

modo de realização presencial regime horário laboral

dias 13 de setembro

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

local Porto

objetivos

_ conhecer e analisar os sistemas construtivos  
e técnicas de construção mais utilizadas.
_ definir uma abordagem para o trabalho de  
peritagem. 
_ conhecer os meios disponíveis para detenção  
de patologias. 
_ diferenciar uma Análise Qualitativa de uma  
Análise Quantitativa.
_ abordar diversos casos reais de Patologias Cons-
trutiva, e respetivos Relatórios de Peritagem.

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 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/a-patologia-construtiva.html

—
13 — 17 SET ESGOTADA

Desempenho 
Energético dos 
Edifícios e NZEB 
área ef 582 n.o horas 12 n.o edição 2ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 13, 15 e 17 de setembro

horário 18h00 às 22h00 (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 Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/desempenho-energeacutetico-dos-

edifiacutecios.html
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13 — 14 SET ESGOTADA

Estatuto e Deontologia
área ef 090 n.o horas 8 n.o edição 23ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 13 e 14 de setembro

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/109/

—
15 SET

Metodologias no
Projeto de Execução
— Peças Escritas
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 2ª modalidade FC.INI

modo de realização presencial regime horário laboral

dias 15 de setembro

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

local Porto

objetivos

_ esboçar as condições técnicas do caderno de 
encargos de uma obra simples.
_ efetuar mapas de medições e de quantidades.
_ realizar estimativas orçamentais com base em 
ferramentas disponíveis online.

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---peccedilas-escritas.html
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16 SET — 1 OUT

Reabilitação Estrutural 
de Construções Antigas 
área ef 582 n.o horas 21 n.o edição 1ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 16, 17, 23, 24, 30 de setembro e 1 de outubro

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

objetivos

_ proporcionar uma visão dos problemas estruturais 
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.
_ aplicar e compreender a perspetiva dos materiais 
estruturais mais comuns, nomeadamente madeira, 
alvenaria, betão e aço.

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, (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 Patrimó-
nio (APRUPP), professor e coautor de relatórios de 
caracter técnico científico.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 168 €
não membros_ 252 €

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

www.oasrn-oasrn.org/reabilitaccedilatildeo-estrutural-de-

construccedilotildees-antigas.html

—
18 SET — 18 DEZ

Especialização em 
acústica de edifícios
área ef 582 n.o horas 72 n.o edição 1ª modalidade FC.ESP

modo de realização presencial regime horário pós-laboral

dias 18, 25 de setembro, 9, 16, 23 de outubro,  
6, 13,  20, 27 de novembro, 4 e 18 de dezembro

horário 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30

local Porto

objetivos

_ realizar projetos acústicos de edifícios (parte 
escrita e parte desenhada) adotando soluções 
construtivas cumpridoras da legislação aplicável.
_ acesso à Certidão emitida pela Ordem dos Ar-
quitetos habilitante para elaborar e subscrever 
Projetos Acústicos, nos termos previstos no ponto 
2 do artigo 3.º do Regulamento dos Requisitos 
Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 129/2002, de 11 de Maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de 
Junho, com as exceções previstas.

destinatários Arquitetos e engenheiros detentores de 
experiência profissional, que pretendam realizar 
projetos acústicos de edifícios.

equipa formativa 

Miguel Magalhães Ferreira, Engenheiro
_ Docente Universitário, Perito Qualificado de Cer-
tificação Energética de Edifícios, Fiscal e Diretor 
de Obras, Perito Judicial e Fiscal de verificação da 
qualidade dos certificados energéticos de edifícios. 

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

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 830 €
não membros_ 1.245 €

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

www.oasrn-oasrn.org/curso-acustica-edificios.html
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20 — 21 SET

Direito de Propriedade
e RJUE
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 3ª modalidade FC.INI

modo de realização presencial regime horário pós-laboral

dias 20 e 21 de setembro

horário 18h00 às 22h00

local Porto

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

—
20 — 30 SET

Projetar com o Revit
Architecture — Nível 1
área ef 581 n.o horas 30 n.o edição 5ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 de setembro

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_ 240 €
não membros_ 360 €

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

www.oasrn-oasrn.org/projectar-revit---1.html
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20 — 21 SET

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

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 20 e 21 de setembro

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/143/ 

—
21 — 22 SET

Projetar a eficiência: 
organização 
e gestão do atelier 
de arquitetura
área ef 090 n.o horas 7 n.o edição 4ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 21 e 22 de setembro

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/144/
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22 SET

Argamassas 
tradicionais 
na construção 
área ef 581 n.o horas 7 n.o edição 6ª modalidade FC.INI

modo de realização presencial regime horário laboral

dias 20 e 21 de setembro

horário 9h30 às 13h30 e das 14h30 às 17h30

local Porto

objetivos

_ conhecer as tipologias de argamassas na cons-
trução tradicional.
_ diferenciar os materiais, produtos, soluções cons-
trutivas e princípios de projeto que contribuem 
para a construção e reabilitação de edifícios.
_ avaliar o desempenho  de materiais e de soluções 
construtivas.
_ fornecer ferramentas e métodos para apoio 
à decisão de projeto na correta intervenção em 
reabilitação.

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

equipa formativa Ana Velosa, Engenheira 
_ Docente associada com agregação no Departamen-
to de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, 
investigadora, doutorada em engenharia civil e 
mestre em Planeamento do Ambiente Urbano.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 56 €
não membros_ 84 €

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

www.oasrn-oasrn.org/argamassas.html

—
22 — 23 SET

Coordenação de
Projeto — Nível 1
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 6ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 22 e 23 de setembro

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
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22 — 24 SET

Eficiência Energética
em Arquitetura
área ef 582 n.o horas 15 n.o edição 5ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 22, 23 e 24 de setembro

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/145/

—
23 — 24 SET

Levantamento 
e Caracterização 
do Património Corrente 
área ef 582 n.o horas 14 n.o edição 1ª modalidade FC.INI

modo de realização presencial regime horário laboral

dias 23 e 24 de setembro

horário 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 

local Lisboa 

objetivos

_ identificar o período histórico do edifício ou 
conjunto, detetando o(s) seu(s) arquétipo(s) estru-
tural(ais).
_ reconhecer os diversos sistemas construtivos 
e materiais presentes.
_ identificar o valor histórico, arquitetónico, 
humano e económico do edifício.
_ reconhecer patologias e anomalias construtivas 
e identificar as suas causas.
_ estabelecer as estratégias de intervenção adequa-
das ao período histórico, ao arquétipo estrutural, aos 
sistemas construtivos e aos materiais identificados.
_ definir medidas de conservação e manutenção.

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 Diana Eibner Roth, Arquiteta  
_ Mestre em Arquitetura, investigadora e autora 
de publicações na área da reabilitação e conserva-
ção de edifícios.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 112 €
não membros_ 168 €

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

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/58/
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24 SET — 1 OUT

Direção de Obra
— Nível 1
área ef 582 n.o horas 16 n.o edição 10ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 24, 27, 29 de setembro e 1 de outubro

horário 18h30 às 21h30 (12h síncronas) 
          + 3h 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 exe-
cução 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/170/

—
27 SET — 1 OUT

Coordenação 
de Segurança 
em Projeto e Obra
área ef 862 n.o horas 14 n.o edição 1ª modalidade FC.APER

modo de realização b-learning regime horário misto

dias 27, 29 de setembro e 1 de outubro

horário 27 e 29 das 18h30 às 22h30 (síncronas)
1 outubro: das 9h30 às 13h30 e das 14h30 às 18h30
Obs.: dia 1 out., parte da manhã, visita externa a 
obra, em local nos arredores do local da formação 
presencial. (meio de transporte a cargo do participante)

objetivos

_ estabelecer regras gerais de planeamento, 
organização e coordenação para promover  
a segurança, higiene e saúde no trabalho em  
estaleiros de construção.
_ aplicar as prescrições mínimas de segurança  
e saúde no trabalho em estaleiros temporários  
e móveis.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, engenheiros, técnicos, profissionais, 
estudantes e todos os interessados na área da 
arquitetura, setor da construção, higiene e segu-
rança do trabalho.

equipa formativa Pedro Costa Real, Engenheiro 
_ Mestre em Engenharia Civil, técnico superior 
de Higiene e Segurança do Trabalho, projetista de 
segurança contra incêndios em edifícios nas 3ª e 
4ª categorias de risco e auditor da norma OHSAS 
18001:2007

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 128 €
não membros_ 192 €

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

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

seguranccedila-em-projecto-e-obra.html
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27 SET — 1 OUT

Reabilitação 
e Conservação
do Património
Arquitetónico
área ef 581 n.o horas 21 n.o edição 3ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 27, 28, 29, 30 de setembro e 1 de outubro

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/148/

—
27 — 28 SET

Honorários 
em Arquitetura
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 9ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 27 e 28 de setembro

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
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28 SET — 6 OUT ESGOTADA

Novo Regime Aplicável
à Reabilitação de
Edifícios e Frações
Autónomas
área ef 581 n.o horas 10,5 n.o edição 2ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 28, 29 de setembro e 6 de outubro

horário 14h00 às 17h00 (síncronas)

objetivos

_ compreender e aplicar o disposto no Decreto-Lei 
n.º 95/2019 e nos diplomas que o regulamentam.
_ analisar a operacionalização dos três princípios 
fundamentais a observar nas operações de reabili-
tação e descrever as principais alterações introdu-
zidas em cada um dos domínios regulamentados 
na ótica do arquiteto coordenador de projeto.
_ analisar e discutir através de casos práticos, 
sobretudo, nos domínios regulamentares das exi-
gências funcionais da habilitação e da edificação 
em conjunto e da acessibilidade.

destinatários Arquitetos, técnicos que intervêm na 
reabilitação de edifícios, técnicos municipais, 
estagiários da Ordem dos Arquitectos, estudantes 
de arquitetura, profissionais e todos os interessa-
dos na área da arquitetura, reabilitação e setor da 
construção.

equipa formativa 

João Branco Pedro, Equipa do projeto RcR – LNEC
Marta Vicente, Investigadora do LNEC
Joana Mourão, Investigadora do LNEC

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 150 €
não membros_ 225 €

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

www.oasrn-oasrn.org/novo-regime-aplicaacutevel-agrave-
reabilitaccedilatildeo-de-edifiacutecios-e-fraccedilotildees-
autoacutenomas.html

—
20 — 30 SET

Instrução do Processo
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 9ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 29 e 30 de setembro

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

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


